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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 336 TAHUN 2018
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang
Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun
2015 - 2019, perlu ditindaklanjuti dengan Reviu Rencana
Strategis

Sekretariat Jenderal

Kementerian

Perhubungan

Tahun 2015 - 2019, perlu menyusun review renstra Unit
Eselon I sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan;
b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam

huruf a,

perlu

menetapkan

Keputusan

Menteri

Perhubungan tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Negara

104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

'Utamakan JCeseCamatan DaCam TenyeCenggaraan ‘Transportasi

-

4.

Peraturan
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-

Pemerintah

Penyusunan

Nomor

Rencana

Negara/Lembaga

Kerja

21
dan

(Lembaran

Tahun

2004

Anggaran

Negara

tentang

Kementerian

Republik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor 75);
5.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 -

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
6.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

7.

Peraturan

Presiden

Kementerian

Nomor

Perhubungan

40

Tahun

(Lembaran

2015

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen
Perhubungan Tahun 2005-2025;

9.

Peraturan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga

(Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017
tentang

Perubahan

Ketiga

atas

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017
tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Tahun 2015 - 2019;

-
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN

MENTERI

PERHUBUNGAN

TENTANG

REVIU

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019.
PERTAMA

Menetapkan

Reviu

Rencana

Strategis

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 tercantum dalam
Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Keputusan Menteri ini.
KEDUA

Reviu

Rencana

Strategis

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
KETIGA

Reviu

Rencana

Strategis

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Perhubungan akan dievaluasi secara berkala dan disesuaikan
dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 679 Tahun 2015 tentang Reviu
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SUGIHARDJO
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19610224 199203 1 001
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REVIU RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL
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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.
Rencana Strategis merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada
hasil yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan
berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin
timbul. Dokumen Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis serta
kebijakan dan program yang realistis selama periode 2015-2019.
Reviu Renstra Sekretariat Jenderal ini mengacu dan sejalan dengan dokumen
Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019. Reviu Renstra Setjen Tahun
2015-2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang hendak
dicapai pada periode 2015-2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit
Eselon II di lingkungan Setjen untuk (1) Penyusunan dan penetapan Rencana
Lima Tahunan (Rencana Strategis); (2) Penyusunan dan penetapan Rencana
Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL; (3) Pelaksanaan Rencana KerjaTahunan;
(4) Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP).
Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah
memberikan substansi, data dan sumbang saran dalam penyusunan Reviu
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019.
Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan 2015-2019 masih jauh dari sempurna, untuk itu
kami mengharapkan adanya saran/masukan/evaluasi dari pejabat yang
berkepentingan demi kesempurnaan dokumen dimaksud. Semoga Allah SWT
senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.
Jakarta,

2018

Sekretaris Jenderal

SUGIHARDJO
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BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 19 ayat
(2) menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga konsistensi
keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping
untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, pada Diktum KEDUA menerangkan bahwa setiap instansi
pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon I dan Eselon II wajib
menyusun rencana strategis untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah.
Sebagai turunan dari Renstra Kementerian/Lembaga, maka Renstra Sekretariat
Jenderal mempunyai peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya, dimana
muatan materi Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 berisi program dan
kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi anggaran yang
akan dilakukan oleh unit kerja pada lingkup Sekretariat Jenderal dalam
menjalankan tugas manajemen koordinasi dan tugas teknis lainnya di lingkup
Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2015-2019.
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2015
2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga. Adapun tujuan Renstra Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan adalah membantu penyelenggaraan dan
penerapan kebijakan transportasi melalui koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Perpres Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan.
Adapun sistematika penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2015
2019, disampaikan sebagai berikut:

-

BAB I
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PENDAHULUAN

memuat Gambaran Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SEKRETARIAT JENDERAL
memuat uraian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal
BAB III ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI
memuat Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan serta Sekretariat Jenderal
BAB IV TARGET KINERJA dan PENDANAAN
memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
BAB IV Penutup
memuat Kaidah Pelaksanaan
1.1

Kondisi Umum

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketiga tentan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,
Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Perhubungan serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian
Perhubungan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
4. Pembinaan dan penataaan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
7. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 (tujuh) unit Eselon II yang
terdiri dari 7 (tujuh) Biro, yaitu:
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi;

-

3.
4.
5.
6.
7.

Biro
Biro
Biro
Biro
Biro
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Keuangan;
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
Hukum;
Umum;
Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Jenderal didukung
oleh 3 (tiga) Pusat sebagai unsur penunjang, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
Unsur penunjang pada unit kerja Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.
Selain itu, terdapat juga 2 (dua) unsur penunjang lainnya yang secara
administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal,
namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri
Perhubungan yaitu:
1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Mahkamah Pelayaran.

-

I
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Gambar 1 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

MAHKAMAH
PELAYARAN
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1.1.1 Ketugasan Sekretariat Jenderal
Ketugasan Sekretariat Jenderal di Kementerian Perhubungan dikelompokkan
kedalam beberapa Unit Kerja Eselon II yang masing-masing memiliki tugas dan
fungsi sebagai berikut:
A. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
1. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan,
penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana
bergulir (rolling plan), serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan
sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme
Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
2. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana
jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana
transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri
(PHLN), program dan anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan
anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA);
3. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan
rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan
untuk lembaga negara dan pemerintah;
4. penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan
nilai manfaatnya (outcome), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, Rencana
Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) unit Sekretariat Jenderal
serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang
dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
B. Tugas dan Fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi
Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan
tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:

Biro

Kepegawaian

dan

Organisasi

-

10

-

1. penyiapan pembinaan,
pemberian
dukungan administrasi,
dan
pengendalian perencanaan kepegawaian;
2. penyiapan pembinaan,
pemberian
dukungan administrasi,
dan
pengendalian pengembangan kepegawaian;
3. penyiapan pembinaan,
pemberian
dukungan administrasi,
dan
pengendalian mutasi, kesejahteraan, disiplin, asessment dan konseling
pegawai;
4. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta
administrasi reformasi birokrasi; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
C. Tugas dan Fungsi Biro Keuangan
Biro Keuangan mempunyai tugas Biro Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan
di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan
administrasi, revisi pelaksanaan / rencana, pemantauan, penelitian,
evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan
pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian
Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan
pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di
lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola
anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi,
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, serta urusan
tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
4. penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
D. Tugas dan Fungsi Biro Hukum
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang transportasi;
2. penyiapan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
di bidang transportasi;
3. penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian hukum nasional, advokasi
hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
transportasi; dan
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

-1 1
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E. Tugas dan Fungsi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN)
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai
tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan,
penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/ Jasa,
pemilihan Mitra, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan
barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta
pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
1. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,
pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan
Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Darat, Udara dan
Perkeretaapian;
2. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,
pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan
Barang/ Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Laut dan
Penunjang, serta koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan,
pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan
pengadaan barang/jasa atau Mitra, serta sosialisasi peraturan layanan
pengadaan;
3. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta
pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian
Perhubungan; dan
4. pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
F. Tugas dan Fungsi Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian
dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan, serta
penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
Menteri, dan Staf Khusus, serta pembinaan dan penyelenggaraan
keprotokolan;
2. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kementerian
Perhubungan,
pelaporan,
serta
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan Biro;
3. Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat
Jenderal; dan
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3. Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat
Jenderal; dan
4. Penyiapan perencanaan, anggaran, akuntansi, laporan pertanggungjawaban
keuangan, penatausahaan keuangan, perjalanan dinas Biro dan perwakilan
Kementerian Perhubungan di luar negeri, serta penggajian di lingkungan
Sekretariat Jenderal.
G. Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi
publik.
Dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

1. penyiapan perumusan rencana strategi dan evaluasi program komunikasi
dan informasi publik;
2. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui
pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi, dan
pengelolaan opini publik;
3. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui
publikasi, edukasi publik, pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. juru bicara Kementerian Perhubungan untuk penyampaian kebijakan
publik, kinerja, strategi dan program yang telah diputuskan Menteri atau
disepakati jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta
memberikan penjelasan atau merespon masalah/isu publik; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
H. Tugas dan Fungsi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, pengembangan
sistem, serta pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi
informasi dan komunikasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
I.

Penyiapan penyusunan rencana strategis, pengelolaan program, perumusan
dan pembinaan pelaksanaan standar kebijakan dan tata kelola, serta
manajemen risiko sistem teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian
sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur;
3. Penyiapan pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi
informasi dan komunikasi; dan
4. Penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan
administrasi barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.
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Tugas dan Fungsi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem
dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Transportasi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi :

Pusat

Pengelolaan

1. Penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor
transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
2. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup,
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi;
3. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan
inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan; dan
4. pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran dan pelaporan,
pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan
ketatausahaan.
J.

Tugas dan Fungsi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi
kemitraan/investasi, kerja sama luar negeri, serta penyiapan ratifikasi konvensi
dan perjanjian internasional di bidang transportasi. Dalam melaksanakan
tugasnya, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan
fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi;
2. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar
negeri;
3. penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang
transportasi; dan
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
K. Tugas dan Fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Secara kelembagaan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi berdasarkan
Peraturan
Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional
Keselamatan Transportasi, merupakan lembaga non struktural yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bersifat mandiri dan
bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan
transportasi, serta dalam melaksanakan tugasnya Komite Nasional Keselamatan
Transportasi dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.
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Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi berada di lingkungan
Kementerian Perhubungan, secara fungsional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 atas persetujuan
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor
B/2357/M.PAN-RB/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
2. Memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada
pihak terkait; dan
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil
investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan
transportasi.
Dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :

Komite

Nasional

Keselamatan Transportasi

1. pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
2. penetapan tim investigasi kecelakaan transportasi;
3. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis
dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
4. permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait,lembaga/organisasi
profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
5. penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
6. pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan
transportasi;
7. pelaksanaan klarifikasi dan monitoring/pemantauan terhadap proses tindak
lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
8. penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui
Menteri Perhubungan hasil investigasi transportasi;
9. pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan/atau
peningkatan pengetahuan SDM;
10. penyampaian laporan kinerja kepada Presiden dan laporan kinerja akhir
masa jabatan; dan
11. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator dan tenaga ahli.
L. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Pelayaran
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran
merupakan lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Ketua, berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.
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Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan
lanjutan kecelakaan kapal. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah
Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, programdan anggaran,
pengelolaan data, evaluasi kegiatan, sertapengelolaan sistem teknologi dan
informasi;
2. Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian,penyusunan laporan
pelaksanaan anggaran, pengelolaanBarang Milik Negara (BMN), serta urusan
perlengkapan;
3. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, pengelolaan tata
usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi
Birokrasi;
4. Pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal,
administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan,
pengetikan danpenggandaan konsep putusan;
5. Penelitian sebab kecelakaan kapal dan penentuan adaatau tidak adanya
kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan
yang dilakukan oleh Nahkoda atau Pemimpin Kapal dan/atau PerwiraKapal
atas terjadinya kecelakaan kapal; dan
6. Penjatuhan sanksi administratif kepada Nahkoda atauPemimpin Kapal
dan/atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan
dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.
I . 1.2 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal
Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Perhubungan tahun 2015
2016 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan
belum tercantumnya visi dan misi Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan. Selain itu, indikator kinerja utama sekretariat jenderal
kementerian perhubungan belum bersifat outcome, sehingga hal ini menjadi
dasar dalam penyusunan reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.
Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2016
berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2016 mencapai
125,09% mengalami penurunan sebesar 1,47% dibandingkan tahun 2015 yang
memperoleh capaian kinerja sebesar 126,56%. Hal ini dapat dipahami, karena
hampir seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat
melaksanakan kinerja sesuai IKU yang menjadi lingkup tanggung jawabnya
dengan baik, dan memperoleh capaian kinerja yang lebih baik dari target yang
telah ditetapkan sebelumnya (capaian di atas 100%).
Pencapaian kinerja tersebut melibatkan SDM dan alokasi anggaran sebagai
input pelaksanaan setiap kegiatan. SDM pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal
per 31 Desember 2016 berjumlah 868 orang, terdistribusi pada unit kerja eselon
II, terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat, sedangkan alokasi anggaran yang
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disediakan dalam bentuk DIPA Tahun 2016 sebesar Rp. 709.863.102.000,terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 133.821.928.000,-, Belanja Barang
sebesar
Rp.
440.434.620.000,dan
Belanja Modal
sebesar
Rp.
135.606.554.000,-. Pada akhir Tahun Anggaran 2016 besarnya realisasi
penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 634.985.049.000,- atau sebesar
89,45%, sehingga terdapat dana yang tidak terserap sebesar Rp.
74.878.052.911,- atau sebesar 10,55%. Meskipun demikian, dapat dijelaskan
bahwa dana yang tidak terserap tersebut sebagian besar bersumber dari sisa
dana kontrak dan penghematan sesuai kebijakan pemerintah, hal ini dapat
dibuktikan dengan rata-rata pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja
masing-masing unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang
hampir seluruhnya mencapai 100%, sehingga dengan kata lain dapat
disimpulkan bahwa dana tidak terserap tersebut merupakan dana efisiensi.
Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama kurun waktu 2 (dua) tahun dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 untuk setiap Sasaran Strategis
mengalami peningkatan kinerja rata-rata sebesar 18,9% atau untuk total
Sasaran Strategis mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,9%.
Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
indikator ukur dari Sasaran Strategis terdapat 19 (sembilan belas) IKU
menunjukkan keberhasilan dan 8 (delapan) IKU menunjukkan kegagalan atau
belum mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) IKU tidak
dilaksanakan disebabkan telah tercapai targetnya di tahun sebelumnya atau
capaian kinerjanya tergantung hasil tindak lanjut unit kerja lain.
Dalam kontribusinya dengan capaian kinerja IKU Kementerian Perhubungan,
terdapat 9 (sembilan) IKU Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh
Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang terbagi atas 6
(enam) IKU Kementerian Perhubungan yang terkait langsung dengan IKU
Sekretariat Jenderal dan 2 (dua) IKU Kementerian Perhubungan yang tidak
terkait langsung dengan IKU Sekretariat Jenderal, namun pencapaiannya
diselenggarakan oleh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.
6 (enam) IKU Sekretariat Jenderal yang terkait langsung dan diangkat menjadi
IKU di tingkat Kementerian Perhubungan adalah :
1.
2.
3.
4.

Nilai Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan RB;
Penuntasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
Jumlah peraturan Perundangan di bidang transportasi berupa Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri;
5. Keterbukaan Informasi Publik, dan
6. Jumlah kerja sama kemitraan/investasi dalam negeri yang ditindaklanjuti.
Tabel 1-1 Capaian Kinerja Sekretariat
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Tabel 1-1 Capaian Kinerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2016
■■
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

SASARAN PROGRAM (SP)

_______________ (I)
1. Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan
melalui
tersedianya
Dokumen
Perencanaan,
Pemrograman,
Kebijakan
Pentarifan, dan dokumen
Analisa
dan
Evaluasi
sebagai
acuan
dalam
penyelenggaraan
perhubungan.
2
Terwujudnya Pengelolaan
SDM
Aparatur
Perhubungan
ycing
berintegritas,
netral,
capable,
profesional,
berkinerja
tinggi
dan
sejahtera serta beretika
3

1)

2)

3)

4)

Terwujudnya
Organisasi 5)
yang Tepat Fungsi dan
Tepat
Sasaran
melalui
sistem, proses dan tata
laksana yang rasional, jelas,
6)
efektif, efisien, terukur, dan

(2)
Nilai akuntabilitas kinerja
Kementerian Perhubungan
berdasarkan hasil evaluasi
Kemenpan dan Reformasi
Birokrasi
Nilai akuntabilitas kinerja
Sekretariat
Jenderal
berdasarkan hasil evaluasi
Inspektorat Jenderal

SATUAN

TARGET KINERJA

REALISASI
KINERJA

^'
CAPAIAN
KINERJA
UNIT KERJA
TAHUN
PELAKSANA
2016
(%)
(9)
(10)
Biro
88,55 Perencanaan
,

TAHUN
2015

TAHUN
2016

TAHUN
2015

TAHUN
2016

(3)
Nilai

(4)
B
75,00

(5)
A
77,S

(7)
B
68,51

(8)
B
68,63

Nilai

AA
90,00

AA
90,00

AA
93,22

BB
79,95

88,83

336

355

348

392

109,57

3

3

3

3

100

3

3

4

3

100

1

-

1

Jumlah
aparatur
Orang
Kementerian Perhubungan
yang ditingkatkan kualitas
dan kompetensinya
Tersusunnya
dokumen Dokumen
kebijakan terkait SDM Kebijakan
aparatur di lingkungan
Kementerian Perhubungan
Penataan
organisasi/ Dokumen
kelembagaan
dan
tata Kebijakan
laksana di lingkungan
Kementerian Perhubungan
Jumlah
laporan Laporan
pelaksanaan
program

-

.

.

Biro
Kepegawaian
dan
Organisasi
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TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

SASARAN PROGRAM (SP)

SATUAN

TAHUN
2015

TAHUN
2016

REALISASI
KINERJA
TAHUN
2015

TAHUN
2016

- ■■

sesuai
dengan
Reformasi Birokrasi

4

visi

Peningkatan Pelaksanaan
RB
di
Lingkungan
Kementerian Perhubungan
Terwujudnya
Laporan
Keuangan
Kementerian
Perhubungan
dengan
penilaian opini WTP

Reformasi Birokrasi di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan
Persentase Indeks RB

Peningkatan
Kerjasama
Luar
Negeri
Sektor
Transportasi
dalam
Kerangka
Regional,
Bilateral dan Multilateral

75

73,69

Opini
BPK
atas
pengelolaan
keuangan
Kementerian Perhubungan
Jumlah
aset
BMN /Kekayaan
Negara
Sekretariat Jenderal yang
terinventarisasi
Tingkat
penyerapan
anggaran di lingkungan
Sekretariat Jenderal

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Rp

1.105.83
2.449.55
7

1.216.4
15.694.
513

1.138.4
05.961.
253

1.239.7
91.584.
415

101,92

%

85

90

69,65

89,3

99,22

10)

Jumlah
Keijasama
Kemitraan /Investasi Dalam
Negeri yang ditindaklanjuti

Proyek

H)

Jumlah
perjanjian Perjanjian
internasional
yang
ditindaklanjuti
dalam
kerangka
regional/sub
regional,
bilateral
dan
multilateral

7)

8)

9)

5

%

CAPAIAN
KINERJA
UNIT KERJA
TAHUN
PELAKSANA
2016
(%)

3

4

0

6

150

Biro
Keuangan

Pusat
Fasilitasi
Kemitraan
dan
Kelembagaa
n
Internasional
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TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM (SP)

6

7

8

Peningkatan
penetapan
dan
kualitas
regulasi
dalam
implementasi
kebijakan
sektor transportasi

Peningkatan
dalam
pelayanan
dan
penyelesaian
masalah
hukum
Peningkatan
kinerja
layanan administrasi serta
sarana dan prasarana di
lingkungan Kantor Pusat
Kementerian Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

SATUAN

Jumlah
peraturan peraturan
perundang-undangan
di
sektor transportasi
Jumlah
peraturan peraturan
perundang-undangan
terkait pelaksanaan tugas
Sekretariat Jenderal
Persentase
penyelesaian
%
perkara hukum

REALISASI
KINERJA

CAPAIAN
KINERJA
UNIT KERJA
TAHUN
PELAKSANA
2016
(%)
176
Biro Hukum

TAHUN
2015

TAHUN
2016

TAHUN
2015

TAHUN
2016

100

50

204

88

10

10

49

65

650

100

100

100

73

73

Tingkat ketepatan waktu
pelayanan
administrasi
perkantoran
Penghematan
konsumsi
listrik, air dan biaya
telepon
di
lingkungan
kantor pusat Kementerian
Perhubungan

%

100

100

100

100

100

%

10

10

20,27

22,74

22,74

Tingkat kecukupan sarana
dan
prasarana
kantor
pusat
Kementerian
Perhubungan
Jumlah
pengunjung
museum transportasi

%

100

100

91,78

92,60

92,60

orang

200.000

205.000

160.527

304.42
0

148,50

Biro Umum

-

20

-

TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM (SP)

9

Terselenggaranya
egouemment di Kementerian
Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
19)

20)

21)
22)
10

11

Terwujudnya
kebijakan
dan
strategi
bidang
kemitraan, pelayanan jasa
dan lingkungan hidup
sektor transportasi

Terwujudnya Komunikasi
dan Pelayanan Informasi

23)

24)

25)

Jumlah Downtime Sistem
Informasi

SATUAN

%

Tingkat kehandalan sistem
informasi
Jumlah Modul Aplikasi Aplikasi
yang
dipelihara,
dikembangkan,
diintegrasikan
dan
dibangun
Jumlah
kapasitas
Mbps
bandwidth
Jumlah penyajian data Dokumen
transportasi
Prosentase
pemenuhan
%
dokumen
lingkungan
proyek
pembangunan
infrastruktur transportasi
Jumlah unit pelayanan unit kerja
publik sektor transportasi
yang dinilai dan dievaluasi
telah memenuhi standar
kriteria pelayanan prima
Keterbukaan
Informasi Nilai KIP
Publik

TAHUN
2015

TAHUN
2016

5
(= 438
jam)
(5%x365
Hari)

REALISASI
KINERJA
TAHUN
2015

TAHUN
2016

1,4

CAPAIAN
KINERJA
UNIT KERJA
TAHUN
PELAKSANA
2016
'
(%)
Pusat
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
101,89 Perhubungan
■

96

-

97,8

30

50

30

51

102

150

150

150

9

6,00

9

20

9

19

95,00

43,67

62,38

70

148

163

148

117

71,78

96

97

91,445

92,74

95,61

Pusat
Pengelolaan
Transportasi
Berkelanjutan

Biro
Komunikasi
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TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM (SP)

12

13

sektor transportasi kepada
publik yang didukung SDM
aparatur
perhubungan
dengan
kompetensi
kehumasan
untuk
meningkatkan citra positif
Kementerian Perhubungan
Terselenggaranya
persidangan Pemeriksaan
Lanjutan
Kecelakaan
Kapal sesuai ketentuan
peraturan
perundangundangan

Peningkatan
kinerja
pelaksanaan
investigasi
kecelakaan transportasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

SATUAN

REALISASI
KINERJA

TAHUN
2015

TAHUN
2016

TAHUN
2015

TAHUN
2016

CAPAIAN
KINERJA
UNIT KERJA
TAHUN
PELAKSANA
2016
(%)
dan
229,33
Informasi
Publik

26)

Jumlah
dokumen
rekomendasi hasil analisis
informasi
untuk
penyempurnaan kebijakan
sektor transportasi

Dokumen
Rekomen
dasi

70

75

85

172

27)

Jumlah
perkara
kecelakaan kapal yang
ditindaklanjuti,
disidangkan dan diputus
tepat waktu
Prosentase
rekomendasi
putusan
Mahkamah
Pelayaran
yang
ditindaklanjuti
Prosentase
penyelesaian
penyusunan
laporan
final/akhir
investigasi
kecelakaan transportasi

Putusan

50

50

19

33

66,00

Mahkamah
Pelayaran

%

100

100

%

100

100

59,75

59,75

KNKT

28)

29)

-
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Tabel 1-2 Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2016
_____________________________________________________ _____________________________dalam miliar rupiah
PAGU
REALISASI
PENDANAAN
No.
Unit Organisasi
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2015
2016
2015
2016
1
Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan
27,14
28,42
21,25
23,63
Pentarifan di Sektor Perhubungan
2
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
38,12
53,96
25,15
38,86
3
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan / Barang
39,80
31,76
27,90
26,26
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
4
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum
38,59
27,83
18,03
17,74
5
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
537,87
401,69
374,72
323,05
Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan
6
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
44,45
102,29
38,99
82,40
7
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang
56,20
62,79
43,80
48,85
Perhubungan
8
Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi
35,38
0
29,07
Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi
26,50
22,38
Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan
9
Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran
21,83
20,84
11,31
16,96
10 Pelayanan investigasi Kecelakaan Moda Transportasi
39,84
43,66
30,57
27,44
11 Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam dan
Luar Negeri serta Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional di Bidang
10,12
7,02
Transportasi
TOTAL SEKRETARIAT JENDERAL
884,09
804,76
620,79
634,58
-

-

-

-

Sumber: http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id
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Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang di hadapi
Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut :
1.2.1. Potensi
Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian
Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi
kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan
pemberian dukungan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana,
kerjasama, pemberian informasi dan hubungan masyarakat, koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perjanjian dan
advokasi, dan pengelolaan aset Kementerian Perhubungan, serta koordinasi
pelaksanaan penegakan hukum bidang pelayaran, serta investigasi dan
penelitian kecelakaan transportasi.
Kondisi lingkungan strategis Sekretariat Jenderal dapat diidentifikasisebagai
potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yangpenting
dalam penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019. Kondisilingkungan
strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untukmewujudkan
peningkatan Tata Kelola yang efektif,efisien, transparan, dan akuntabel.
Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi lingkungan strategis yang dimiliki
Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat diuraikan
sesuai aspek-aspek sebagai berikut:
A. Aspek Perencanaan
Langkah-langkah peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan masih
terus diupayakan melalui perumusan dan pengkoordinasian perencanaan
program dan anggaran Kementerian Perhubungan, terutama dalam
memfasilitasi perencanaan dan program lintas sektor, penguatan peran
perencanaan sebagai pengendali pembangunan infrastruktur perhubungan
serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (Good Govemance) dan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil
(result-oriented) diperlukan perhatian khusus dalam pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan
hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi
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pemerintah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
B. Aspek Organisasi, Tatalaksana. dan Kepegawaian
Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
jasa transportasi diperlukan perlu perhatian khusus dalam restrukturisasi
organisasi Kementerian melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan struktur
organisasi, tugas dan fungsi. Di samping hal tersebut, juga diperlukan
penguatan profesionalisme SDM aparatur yang perlu mendapat perhatian
khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi
dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/
remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan
kompetensi, serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait
dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor
penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.
C. Aspek Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Dalam rangka mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan
Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan
dilaksanakan dan terus ditingkatkan langkah-langkah yang tepat antara
lain :
1. Melaksanakan Instruksi Menteri Perhubungan agar menindaklanjuti
rekomendasi LHP BPK yang belum selesai, masih dalam proses, atau
belum ditindaklanjuti;
2. Membuat rencana tindak dan memonitor tindak lanjutnya;
3. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan mulai tingkat
UAKPA sampai dengan UAPA;
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan pembinaan dan
pembekalan kepada seluruh KPA, PPK, dan Bendaharawan di lingkungan
Kemenhub;
5. Melaksanakan Bimbingan Teknis implementasi akrual dengan
pelaksanaan Bimbingan Teknis implementasi akrual kepada seluruh
petugas penyusun laporan keuangan tingkat Kantor/Satker, Eselon I,
dan Tim Reviu Itjen;
6. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Mencatat dan menyajikan semua transaksi keuangan dalam Laporan
Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
8. PNBP wajib dipungut dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah, disetor
tepat waktu, dan digunakan sesuai dengan mekanisme APBN;
9. Segera melakukan penyetoran atas kerugian negara akibat pemahalan
harga, kelebihan pembayaran, kekurangan volume, dan/atau denda
sesuai rekomendasi apabila belum ditindaklanjuti.

-

D. Aspek Perundang-undangan
Kementerian Perhubungan
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Legalitas

Hukum

di

Lingkungan

1. Program Reformasi Birokrasi Khususnya Penataan Peraturan
Perundangan-undangan membantu proses percepatan penyelesaian
penyusunan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kualitas
regulasi dan legalitas hukum yang lebih baik, sehingga meminimalisir
adanya aturan yang tumpang tindih atau tidak harmonis/sinkron.
2. Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan
telah berpengaruh pada meningkatnya keselamatan, keamanany dan
pelayanan transportasi serta mendukung dunia usaha/perekonomian
nasional.
3. Program deregulasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian
Perhubungan meliputi simplifikasi atau penyederhanaan peraturan,
penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar
peraturan satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan
dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah
dan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai upaya untuk memberikan
kemudahan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih
baik serta menciptakan iklim kemudahan berusaha, antara lain dengan
memberi kemudahan perizinan, menyederhanakan persyaratan usaha,
memangkas birokrasi, penerapan perizinan online, dan pelayanan
terpadu satu pintu.
E. Aspek Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa dan Pengelolaan Administrasi
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dalam rangka terlaksananya proses layanan pengadaan barang/jasa serta
pemilihan mitra dengan efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil,
dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan
dilaksanakan dan terus ditingkatkan langkah-langkah yang tepat antara
lain :
1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan belanja modal dan proses
pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Melakukan proses layanan pengadaan barang/jasa serta pemilihan mitra
dengan efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil,
dan
akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengelolaan dan penatusahaan Barang Milik Negara.
F. Aspek Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian
Perhubungan.
a. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan memiliki 3 gedung utama,
Gedung Karsa, Gedung Cipta, dan Gedung Karya. Kondisi saat ini,
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Gedung Karsa dimanfaatkan untuk pimpinan, sementara fasilitas
penunjang harian ditempatkan di dua gedung lainnya;
b. Jumlah kendaraan operasional di Lingkungan Kantor Pusat
Kementerian Perhubungan sebanyak 138 kendaraan dengan jenis
dan fungsi yang berbeda.
2. Peningkatan
layanan
administrasi
perkantoran
Kementerian
Perhubungan.
Saat ini, Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016
tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan.
Terkait dengan tata kearsipan, peraturan perundangan yang mengatur
tentang kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur
dalam:
a. PM 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. PM 78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
c. PM 79 tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.
d. PM 92 tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.
G. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
Perhubungan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
dilakukan
upaya-upaya
penyelenggaraan
e-govemment
dengan
mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan. Optimalisasi pemanfaatan TIK
diupayakan melalui percepatan penyelesaian program-program dalam
bentuk Quick Win.
Implementasi Email Dinas Kementerian Perhubungan, Layanan Contact
Center 151, Integrasi aplikasi-aplikasi penyelenggaraan e-govemment,
Layanan Perijinan Online di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
dibangun, dikembangkan, dan diintegrasikan menjadi prioritas dalam
peningkatan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian TIK di lingkungan
Kementerian Perhubungan, pada periode 2015-2019 dilaksanakan secara
terpusat sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 04 Tahun
2015 tentang Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan, yang akan dilakukan dengan pemilahan program kegiatan
dan prioritas ke dalam 2 (dua) kelompok kegiatan yaitu program taktis dan
strategis. Program taktis lebih di arahkan kepada konsolidasi dan penentuan
prioritas pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan dan
masih visible untuk dijalankan dengan pertimbangan prioritas kebutuhan
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dan kontinuitas terhadap program berjalan, sementara Program strategis
mengarah kepada langkah pembenahan prinsip dasar dan acuan
pengembangan serat pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian
Perhubungan.
H. Aspek Komunikasi Publik dan pemberian informasi di Bidang Perhubungan
Struktur organisasi Pusat Komunikasi Publik mengalami perubahan dimana
pada KM 60 Tahun 2010 Pusat Komunikasi Publik dibawah Menteri / Wakil
Menteri Perhubungan sedangkan pada Perpres Nomor 40 Tahun 2015,
fungsi humas berada di bawah Sekretariat Jenderal. Untuk itu, Pusat
Komunikasi Publik menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik
di bawah Sekretariat Jenderal.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2010 tentang Standar
Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di lingkungan
Kementerian Perhubungan merupakan dasar hukum dalam pemberian
informasi di bidang perhubungan sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam PM72
tahun 2010, Kepala Pusat Komunikasi Publik merupakan Pembantu Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tanggung
jawab membantu PPID Utama (Sekretaris Jenderal) dan dapat memberikan
informasi berdasarkan penugasan dan atas nama PPID.
Peningkatan layanan dan kualitas informasi publik telah dilakukan melalui
pemberian informasi langsung pada ruang layanan informasi dan secara
Online pada ppid.dephub.go.id
I.

Aspek Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan
Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) merupakan unsur
penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan
bertanggungj awab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup,
peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud diselenggarakan penyusunan
rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan
pengelolaan kebijakan di bidang tata kelola lingkungan hidup sektor
transportasi, tata kelola sistem pelayanan sarana, dan prasana transportasi.
Kondisi lingkungan strategis PPTB sebagai potensi, yang selanjutnya
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra PPTB
2016-2019. Adapun identifikasi dari lingkungan strategis dimaksud dapat
diuraikan sesuai aspek-aspek berikut :
1. Aspek Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi
Dampak sektor transportasi terhadap lingkungan perlu dikendalikan
dengan melihat semua aspek yang ada di dalam sistem transportasi,
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mulai dari perencanaan sistem transportasi, sarana dan prasarana
transportasi, jenis mesin kendaraan dan bahan bakar yang digunakan.
Perencanaan sistem transportasi yang kurang matang, bisa
menimbulkan berbagai permasalahan dan dapat menjadi ancaman
serius bila dibiarkan begitu saja, seperti terjadinya kerusakan
lingkungan hidup akibat pembangunan infrastruktur transportasi yang
tidak berwawasan lingkungan, terjadinya perubahan iklim global akibat
penggunaan bahan bakar fosil yang tidak efisien dan terganggunya
kesehatan masyarakat akibat polusi udara yang melebihi ambang batas.
2. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi
Peningkatan pelayanan prasarana transportasi melingkupi upaya-upaya
perbaikan sistem pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
melalui penyederhanaan dan standar pelayanan minimal serta fungsi
kontrol sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan .
Penyusunan program pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
dilaksanakan dalam rangka peningkatan sistem pelayanan prasarana
transportasi ditujukan dalam bingkai tata kelola dan keberlanjutan
pelayanan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan
kebijakan pimpinan Kementerian Perhubungan.
3. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi
Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan yang sangat tinggi,
sementara sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas,
mengakibatkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terganggu.
Tata kelola sistem pelayanan sarana transportasi bertujuan
meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui inovasi pengelolaan
sistem pelayanan.
Program kegiatan di bidang ini selaras dengan program kementerian /
lembaga lain, terutama dalam hal peningkatan keamanan, keselamatan,
dan kinerja pelayanan transportasi, pembaharuan dan pemanfaatan
teknologi serta mengatasi isu lintas sektoral (dalam hal gender).
J.

Aspek Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan
Kerja Sama Luar Negeri
Sebagai salah satu upaya mempercepat dan mendorong penyediaan
infrastruktur transportasi ditengah keterbatasan ketersediaan anggaran,
pemerintah mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut
melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Guna
mendukung hal tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Untuk
mewujudkan
terselenggaranya
kerjasama
dan
kemitraan/investasi dalam negeri dalam bentuk kerjasama pemerintah
dengan
badan
usaha
pada
sektor
transportasi
diperlukan
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revisi/penyempurnaan peraturan/Permenhub yang mengatur mengenai
kewenangan dalam penyelenggaraan proses kerja sama dimaksud
2. Diperlukan penguatan SDM yang berkompeten dalam mengidentifikasi,
menstruktur, melakukan pengadaan, memahami aspek keuangan dan
bernegosiasi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur dengan
skema Public Private Partnership (PPP)
3. Perlunya promosi potensi di bidang transportasi kepada dunia
internasional
4. Peningkatan peran dan keterwakilan Indonesia di dunia internasional
melalui peningkatan kerjasama luar negeri dalam rangka mendukung
pembangunan transportasi di Indonesia
K. Aspek Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran
Beberapa permasalahan dalam bidang Penegakan Hukum di Bidang
Keselamatan Pelayaran antara lain :
1. Belum adanya upaya maksimal yang dilakukan Ditjen Perhubungan laut
untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Pelayaran dengan
memerintahkan secara tertulis kepada UPT (KSU, OP, KSOP, UPP) untuk
melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran kepada
Tersangkut (Nahkoda atau Pemimpin kapal dan atau Perwira Kapal)
2. Jadwal waktu proses penyelesaian pemeriksaan lanjutan kecelakaan
kapal oleh Mahkamah Pelayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh PP
No 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal selama 180
(seratus delapan puluh) hari dinilai kurang efektif dan efisien sehingga
rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran terhadap pengenaan sanksi
administrasi berupa pencabutan sementara sertifikat kepelautan kepada
Tersangkut (Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan atau Perwira Kapal)
tidak ditindaklanjuti secara optimal.
3. Tidak terpenuhinya kuota komposisi Hakim/Anggota Mahkamah
Pelayaran disebabkan karena promosi dan pensiun yang dipersyaratkan
memiliki kualifikasi pendidikan tertentu (ANT-1, ATT-1, dan ahli bangun
kapal atau Sarjana teknik perkapalan) sehingga proses rekrutmen
Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran tersebut memerlukan waktu yang
lama.
L.

Aspek Pemeriksaan Awal dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda
Transportasi.
Beberapa permasalahan terkait Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda
Transportasi antara lain :
1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (Investigator, Tenaga Ahli,
Penunjang Investigator dan Tenaga Adminstrasi lainnya);
2. Regulasi yang memperkuat peran dan kedudukan Komite Nasional
Keselamatan Transportasi di dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sesuai Undang-Undang;
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3. Pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi dan menghasilkan
laporan yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku serta
rekomendasi yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel;
4. Keberadaan organisasi KNKT yang telah mendapat pengakuan oleh
lembaga yang sama ditingkat internasional merupakan pengakuan
keberadaan kelembagaan KNKT ditingkat Internasional;
5. Sebagai anggota dari lembaga keselamatan transportasi internasional
perlu meningkatkan hubungan kerjasama dengan operator transportasi,
produsen transportasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian. Pemerintah
Daerah dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam meningkatkan
keselamatan transportasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri
seperti ICAO, AIMO, ISASI, ASIASASI, MAIF, MAIFA, ITSAP/ATSB,
JICA/JTSB, IAI Forum, Fligth Scape, ECCAIRS dan COSCAP,
APRAST/AIG dan intansi/organisasi yang membidangi investigasi di
setiap negara terkait;
6. Kualitas data dan laporan yang lengkap, aktual, dan aplikatif melalui
sistem data base yang berlaku;
7. Advokasi pada instansi terkait atas rekomendasi keselamatan
transportasi dan personil terkait lainnya guna dapat mencegah terjadinya
kecelakaan transportasi;
8. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil
laporan final.
9. Rencana Pengadaan gedung baru berikut sarana dan peralatan yang
menunjang terlaksananya investigasi kecelakaan transportasi dan
pelaporannya. Selain merupakan kebutuhan yang penting bagi KNKT
kedepan hal ini merupakan jawaban atas ratifikasi organisasi
penerbangan sipil internasional (ICAO). Secara otomatis KNKT patuh
terhadap hasil audit yang dikeluarkan guna pengembangan organisasi ke
depannya, hasil audit review ICAO terhadap keselamatan penerbangan di
Indonesia yang terdapat pada Corrective Action Plan (CAP) areaORG pada
Protocol Question (PQ) 2.205 juga mensyaratkan hal yang sama yaitu:
a. CAP yang disusun tidak menjelaskan bahwa KNKT akan
mengalokasikan gedung untuk mengakomodir para investigator
dalam melaksanakan investigasi kecelakaan secara efektif;
b. ICAO beranggapan bahwa ruangan bagi investigator tetap (full time
investigator) tidak kondusif untuk bekerja secara efisien dan tidak
dapat menjaga privasi dalam diskusi-diskusi yang bersifat
rahasia/tertutup.
10.
Peningkatan keberadaan KNKT yang pada saat ini hanya diatur
dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi UndangUndang;
1.2.2. Permasalahan
Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun
eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang
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cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan
internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi
dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Sekretariat
Jenderal tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:
A. Aspek Perencanaan
Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada
indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dalam
beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan
konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini
di indikasikan dari beberapa permasalahan yang sudah berlangsung cukup
lama namun belum sepenuhnya dapat ditangani dan diselesaikan secara
baik, seperti lemahnya koordinasi perencanaan antara unit kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah dan
belum optimalnya pemanfaaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran
memerlukan
sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme
perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian
Perhubungan.Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan
anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap
komponen/unit kerja lingkup Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, masih
diperlukan upaya-upaya yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan
efisiensi perencanaan anggaran lingkup Kementerian Perhubungan.
Monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang
dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala
dan permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti
penyelesaiannya.
B. Aspek Organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian
Besarnya organisasi Kementerian Perhubungan menjadi tantangan utama
dalam penataan kelembagaan yang baik (baik fungsi organisasi Kantor Pusat
dan kelembagaan UPT daerah), khususnya untuk kelembagaan Unit
Pelaksana Teknis di daerah.Belum optimalnya Ketersediaan dan tuntutan
SDM transportasi yang memenuhi standar kompetensi menjadi masalah
yang dihadapi selain kebijakan moratorium penerimaan PNS karena menjadi
kebijakan yang bertolak belakang. Selanjutnya adanya kebijakan tuntutan
peningkatan pelayanan kepada publik dibidang transportasi melalui
pembentukan BLU juga menjadi permasalahan karena terdapat kriteria
pokok untuk pembentukannya.Bentuk dan struktur serta susunan
organisasi belum disesuaikan untuk semua fungsi, terutama dikaitkan
dengan penyesuaian kewenangan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis
(UPT) perlu dipertajam agar beban kerja dapat tepat dan proporsional,
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mengingat belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada sejumlah
Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Kapasitas/fungsi Lembaga/Dinas di daerah dalam penyelenggaraan
infrastruktur perhubungan masih terbatas termasuk dekonsentrasi dan
tugas perbantuan sesuai dengan urusan dan wewenang Pemerintah Daerah.
C. Aspek Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Diperlukan komitmen seluruh jajaran mulai dari pimpinan sampai staf
untuk mempertahankan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam mewujudkan target
ini masih banyak terdapat tantangan antara lain berkenaan dengan kualitas
Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di
dalam Penyusunan, Penyajian dan Pengungkapan secara memadai, temuan
dan rekomendasi BPK yang masih mendapat status dalam proses atau
belum ditindaklanjuti atas Laporan Keuangan dan tahun-tahun
sebelumnya.
D. Aspek Perundang-undangan
Kementerian Perhubungan

dan

Legalitas

Hukum

di

Lingkungan

Masih terdapat beberapa permasalahan terkait Perundang-undangan dan
Legalitas Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain :
1. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian
Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, mengingat perlu
penyesuaian dengan ketentuan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, terutama dalam proses perencanaan dan koordinasi dengan
unit kerja terkait.
2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Masih kurangnya SDM dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan, hal ini terkait terbatasnya pelaksanaan diklat
jabatan fungsional Perancang yang dilaksanakan oleh Kementerian
Hukum dan HAM;
4. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundangundangan kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
E. Aspek Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa dan Pengelolaan Administrasi
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1.

Kapasitas ruang kerja yang tidak memadai;
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Pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan ikut
berdampak pada kebutuhan ruang kerja karena idealnya pengembangan
organisasi akan diikuti pula oleh pemenuhan kebutuhan ruang kerja dan
fasilitas pendukungnya.
Dengan tercukupinya kebutuhan terhadap ruang kerja maka
keselamatan kerja dapat terjamin dan produktivitas kerja dapat
meningkat. Untuk itu dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait dengan
kapasitas kebutuhan ruangan kerja yang ideal, khususnya pada Gedung
Cipta dan Gedung Karya.
2. Dengan berkembangnya organisasi Kementerian Perhubungan serta
adanya perkembangan teknologi informasi dibutuhkan penyempurnaan
terhadap Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.
F. Aspek Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1. Kapasitas ruang kerja yang tidak memadai;
Pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan ikut
berdampak pada kebutuhan ruang kerja karena idealnya pengembangan
organisasi akan diikuti pula oleh pemenuhan kebutuhan ruang kerja
dan fasilitas pendukungnya.
Dengan tercukupinya kebutuhan terhadap ruang kerja maka
keselamatan kerja dapat terjamin dan produktivitas kerja dapat
meningkat. Untuk itu dibutuhkan kajian lebih lanjut terkait dengan
kapasitas kebutuhan ruangan kerja yang ideal, khususnya pada Gedung
Cipta dan Gedung Karya.
2. Dengan berkembangnya organisasi Kementerian Perhubungan serta
adanya perkembangan teknologi informasi dibutuhkan penyempurnaan
terhadap Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.
G. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
Beberapa permasalahan dalam Pengelolaan Teknologi
Komunikasi Perhubungan antara lain :

Informasi dan

1. Masih tersebarnya ruang penyimpanan server (server room) di masingmasing Unit Kerja sehingga menyebabkan rentannya keamanan sistem
yang diterapkan;
2. Masih adanya program aplikasi yang tumpang tindih dan belum
termanfaatkan dengan baik karena belum optimalnya pelaksanaan
sinkronisasi pembangunan dan pengembangan TIK di masing-masing
Unit Kerja;
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3. Masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
TIK pada masing-masing Unit Kerja Eselon I serta UPT;
4. Implementasi sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kemenhub belum sepenuhnya
menerapkan prinsip-prinsip Change Management sehingga sistem yang
diterapkan belum berjalan dengan baik.
H. Aspek Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan
Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya
untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal
maupun eksternal.
Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat
dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan
internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi
dalam suatu proses perencanaan.
Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia
Belum seluruh pegawai Kementerian Perhubungan memahami mengenai
materi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik sehingga
kewajiban Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik belum dapat terlaksana dengan
baik. Pelayanan informasi yang bersifat Desentralisasi memerlukan
pemahaman yang sama akan pemberian pelayanan informasi secara
cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta kesiapan
masing masing unit kerja terhadap mekanisme yang berlaku, sehingga
pemenuhan permohonan informasi dapat dilakukan secara efisien.
Dengan demikian, masing masing unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan dapat menyelenggarakan sistem informasi dan
dokumentasi dalam rangka informasi publik secara bertingkat dan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.

2.

Prosedur Pelayanan Informasi
Sistem pengelolaan dokumen yang merupakan bahan informasi publik
yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan pelayanan informasi yang
dilakukan oleh PPID. Pemutakhiran informasi publik secara tepat waktu,
untuk pelayanan informasi yang lebih baik kepada publik dan revisi PM
Nomor 72 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.

Belum optimalnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan Publikasi dan
Komunikasi Publik dengan Sub Sektor dan Badan.

Aspek Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan
Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan
Keberhasilan organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun
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eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan
yang cepat dan mungkin sulit diprediksi, setiap organisasi perlu
memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan
yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan
terhadap permasalahan pada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:
1. Aspek Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi
Dalam sasaran nasional sesuai amanah RPJMN, isu lingkungan hidup
termasuk dalam prioritas pembangunan nasional. Namun aspek
lingkungan belum menjadi substansi dalam arus utama perencanaan
sistem transportasi. Hal ini mengakibatkan kurang terintegrasinya
perencanaan pembangunan karena perbedaan prioritas kegiatan yang
ditetapkan.
Berawal karena belum ditetapkan sebagai arus utama, juga berakibat
kepada peningkatan kualitas SDM di bidang substansi lingkungan
sangat kurang.
Kondisi ini berdampak kepada penanganan
permasalahan lingkungan di bidang transportasi menjadi kurang
optimal.
2. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi
Perubahan tingkat kebutuhan
masyarakat terhadap peningkatan
pelayanan prasarana transportasi perlu didorong dengan penyiapan
sistem tata kelola pelayanan yang baik dan ditetapkan melalui
kebijakan berupa aturan yang telah dikeluarkan
dalam upaya
peningkatan pelayanan prasarana transportasi. Untuk itu perlu disusun
suatu sistem
kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan meliputi
penyusunan program, penetapan sasaran dengan menyiapkan
sumberdaya manusia serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan
dan keberlanjutan pelayanan prasarana transportasi melalui tata kelola
yang baik.
3. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi
Jumlah dan kompetensi SDM di sektor transportasi belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan, rotasi SDM dan isu strategis yang dinamis
mempengaruhi keberlanjutan penyelesaian pekerjaan dalam hal
koordinasi sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal.
Terdapat kerancuan dalam ruang lingkup pekerjaan karena dalam satu
siklus pelayanan transportasi bidang sarana dan prasarana tidak dapat
dipisahkan sehingga perlu pembatasan ruang lingkup masing-masing
bidang.
Secara umum belum terbentuknya simpul mengenai tupoksi strategis
peran PPTB di Kementerian Perhubungan, sehingga peran PPTB belum
dikenal sebagai koordinator pelayanan transportasi berkelanjutan.
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Belum tersedianya database pada PPTB, yang berhubungan dengan
pengelolaan sistem sarana.
J.

Aspek Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan
Kerja Sama Luar Negeri
Sebagai unit kerja baru, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan
Internasional mempunyai tantangan untuk dapat mewujudkan dan
meningkatkan kerja sama luar negeri serta kerja sama dan
kemitraan/investasi dalam negeri. Keberhasilan suatu organisasi akan
sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan
lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi,
setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal
terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses
perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Pusat Fasilitasi Kemitraan
dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal antara lain :
1. Masih diperlukan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi
yang dapat menunjang kerja sama dan kemitraan/investasi dalam
negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan secara
efisien dan efektif;
2. Diperlukan pemenuhan SDM sesuai dengan peta jabatan yang
mempunyai kompetensi yang cukup untuk menangani isu-isu terkait
kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri dan luar negeri di
lingkungan Kementerian Perhubungan serta terkait penyelenggaraan
administrasi ketatausahaan di Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;
3. Pemenuhan fasilitas pendukung dan peralatan perkantoran dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Pusat Fasilitasi Kemitraan
dan Kelembagaan Internasional

K. Aspek Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran
Beberapa permasalahan dalam bidang Penegakan Hukum di Bidang
Keselamatan Pelayaran antara lain :
1. Belum adanya upaya maksimal yang dilakukan Ditjen Perhubungan laut
untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Pelayaran dengan
memerintahkan secara tertulis kepada UPT (KSU, OP, KSOP, UPP) untuk
melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran kepada
Tersangkut (Nahkoda atau Pemimpin kapal dan atau Perwira Kapal)
2. Jadwal waktu proses penyelesaian pemeriksaan lanjutan kecelakaan
kapal oleh Mahkamah Pelayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh PP
No 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal selama 180
(seratus delapan puluh) hari dinilai kurang efektif dan efisien sehingga
rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran terhadap pengenaan sanksi
administrasi berupa pencabutan sementara sertifikat kepelautan kepada
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Tersangkut (Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan atau Perwira Kapal)
tidak ditindaklanjuti secara optimal.
3. Tidak terpenuhinya kuota komposisi Hakim/Anggota Mahkamah
Pelayaran disebabkan karena promosi dan pensiun yang dipersyaratkan
memiliki kualifikasi pendidikan tertentu (ANT-1, ATT-1, dan ahli bangun
kapal atau Sarjana teknik perkapalan) sehingga proses rekrutmen
Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran tersebut memerlukan waktu yang
lama.
L. Aspek Pemeriksaan Awal dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda
Transportasi.
Beberapa permasalahan terkait Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda
Transportasi antara lain :
1. Investigator Keselamatan Transportasi sesuai dengan Perpres No. 2
Tahun 2012 sejumlah 40 orang untuk keempat moda Transportasi
belum terealisasi;
2. Khusus untuk penyelesaian laporan investigasi kecelakaan penerbangan
dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sejumlah 47 laporan belum final;
3. Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT), untuk instansi terkait melaksanakan Safety
Action kurang mendapat perhatian;
4. Jumlah PNS selaku staf pendukung tugas dan Fungsi KNKT baik
secara teknis maupun administratif masih kurang;
5. Keberadaan organisasi KNKT yang telah mendapat pengakuan oleh
lembaga yang sama ditingkat internasional merupakan pengakuan
keberadaan kelembagaan KNKT ditingkat Internasional;
6. Sebagai hasil tindak lanjut ratifikasi organisasi penerbangan sipil
internasional (ICAO) secara otomatis KNKT patuh terhadap hasil audit
yang dikeluarkan guna pengembangan organisasi kedepannya, hasil
audit terhadap keselamatan penerbangan di Indonesia disampaikan
hasil review ICAO terhadap Corrective Action Plan (CAP) area ORG pada
Protocol Question (PQ) 2.205 adalah sebagai berikut :
a. CAP yang disusun tidak menjelaskan bahwa KNKT akan
mengalokasikan gedung untuk mengakomodir para investigator
dalam melaksanakan investigasi kecelakaan secara efektif;
b. ICAO beranggapan bahwa ruangan bagi investigator tetap (full time
investigator) tidak kondusif untuk bekerja secara efisien dan tidak
dapat menjaga privasi dalam diskusi-diskusi yang bersifat
rahasia/tertutup.
7. Mengupayakan peningkatan keberadaan KNKT yang pada saat ini hanya
diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi
Undang-Undang;
8. Sebagai pijakan penyusunan rencana kerja yang sifatnya strategis perlu
disusun melalui Masterplan Kinerja KNKT oleh lembaga yang mempunyai
kompetensi.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung perwujudan pembangunan sektor transportasi
melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan dan melanjutkan capaian selama periode Renstra Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2009 - 2014 dengan memperhatikan
permasalahan yang telah diidentifikasi, maka disusun tujuan dan sasaran yang
hendak diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun
2015-2019.
2.1.

Visi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perhubungan, Sekretariat Jenderal
sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan diarahkan untuk
mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada guna mewujudkan
visi pembangunan perhubungan tahun 2015-2019 yang ditetapkan, yakni
“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan
Memberikan Nilai Tambah”.
Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Perhubungan, pada tahun 2015
2019 Sekretariat Jenderal menetapkan visi sebagai berikut:
“Terwujudnya tata kelola layanan pendukung bidang perhubungan yang
profesional, berintegritas, berkualitas dan bersih”.
2.2.

Misi

Mewujudkan tata kelola sumber daya organisasi yang profesional, akuntabel, dan
inovatif untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perhubungan yang
handal.
2.3.

Tujuan

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan transportasi, maka
dirumuskan tujuan pembangunan Sekretariat Jenderal selama kurun waktu
2015 - 2019, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan di
Kementerian Perhubungan, dicapai dengan Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya
Dokumen Perencanaan, Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen
Analisa dan Evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan.
Hal tersebut dicapai berdasarkan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian
Perhubungan yang berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi
Birokrasi serta Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal yang
berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal;

-

39

-

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM Aparatur Perhubungan
dalam rangka optimalisasi kinerja Kementerian Perhubungan, tercapai
dengan terwujudnya pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang
berintegritas, netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
serta beretika berdasarkan jumlah aparatur Kementerian Perhubungan yang
ditingkatkan kualitas dan kompetensinya dan tersusunnya dokumen
kebijakan terkait SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Disamping itu, tujuan ini juga dapat tercapai dengan terwujudnya organisasi
yang tepat fungsi dan tepat sasaran melalui sistem, proses dan tata laksana
yang rasional, jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan visi
Reformasi Birokrasimelalui penataan organisasi/ kelembagaan dan tata
laksana di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Mempertahankan
akuntabilitas
laporan
keuangan
Kementerian
Perhubungan, serta pelayanan umum, dan sarana dan prasarana gedung
kantor pada lingkup Kementerian Perhubungan, tercapai dengan
terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan
penilaian opini WTP berdasarkan opini BPK atas pengelolaan keuangan
Kementerian Perhubungan dan tingkat penyerapan anggaran di lingkungan
Sekretariat Jenderal;
4. Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategis serta
fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kementerian
Perhubungan, dicapai dengan peningkatan Kerjasama Luar Negeri Sektor
Transportasi dalam kerangka Regional, Bilateral dan Multilateral
berdasarkan jumlah MoU/Agreement Kerjasama Luar Negeri Sektor
Transportasi dalam kerangka Regional, Bilateral dan Multilateral. Tujuan ini
juga dapat dicapai dengan peningkatan penetapan dan kualitas regulasi
dalam implementasi kebijakan sektor transportasi ditandai dengan jumlah
peraturan perundang-undangan di sektor transportasi dan jumlah
peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas Sekretariat
Jenderal. Disamping itu juga dapat dicapai dengan peningkatan dalam
pelayanan dan penyelesaian masalah hukum berdasarkan persentase
penyelesaian perkara hukum;
5. Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa serta pemilihan
mitra dan mempertahankan akuntabilitas laporan Barang Milik Negara
(BMN) Kementerian Perhubungan, serta pelayanan umum, dan sarana dan
prasarana gedung kantor pada lingkup Kementerian Perhubungan, tercapai
dengan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien,
terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
yang berlaku serta jumlah aset BMN yang berhasil ditetapkan statusnya;
6. Meningkatkan kualitas Kerjasama Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan
Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Perhubungan, dicapai dengan
peningkatan Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam kerangka
Regional, Bilateral dan Multilateral berdasarkan jumlah MoU/Agreement
Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam kerangka Regional,
Bilateral dan Multilateral serta fasilitasi Kerjasama Kemitraan/Investasi
pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema kerjasama
pemerintah dengan badan usaha
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7. Menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif, efisien
dan mudah diakses dengan dukungan pengelolaan data dan SDM yang
berkualitas, dicapai dengan peningkatan kinerja layanan administrasi serta
sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian
Perhubungan berdasarkan tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi
perkantoran, penghematan konsumsi listrik, air dan biaya telepon di
lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan, tingkat kecukupan
sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Perhubungan dan jumlah
pengunjung museum transportasi. Tujuan ini juga dapat tercapai dengan
terselenggaranya e-govemment di Kementerian Perhubungan melalui
kehandalan Sistem Informasi Kementerian Perhubungan, penguatan
Perencanaan dan Kebijakan TIK, Pengelolaan Data dan Layanan Operasional
TIK. Disamping itu tujuan tersebut dapat tercapai dengan terwujudnya
kebijakan dan strategi bidang kemitraan, pelayanan jasa dan lingkungan
hidup sektor transportasi berdasarkan jumlah kajian yang menjadi
rekomendasi kebijakan sektor transportasi dan jumlah unit pelayanan
publik sektor transportasi yang dinilai dan dievaluasi telah memenuhi
standar kriteria pelayanan prima. Demikian pula tujuan ini juga dapat
dicapai melalui Terwujudnya Komunikasi dan Pelayanan Informasi sektor
transportasi kepada publik yang didukung SDM aparatur perhubungan
dengan kompetensi kehumasan untuk meningkatkan citra positif
Kementerian Perhubungan berdasarkan adanya Keterbukaan Informasi
Publik dan jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis informasi untuk
penyempurnaan kebijakan sektor transportasi;
8. Mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan investigasi kecelakaan
transportasi, dicapai dengan terselenggaranya persidangan Pemeriksaan
Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan berdasarkan jumlah perkara kecelakaan kapal yang
ditindaklanjuti, disidangkan dan diputus tepat waktu serta prosentase
rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti. Hal itu
juga dapat tercapai dengan peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi
kecelakaan transportasi ditandai dengan ketepatan waktu pelaksanaan
investigasi kecelakaan sampai dengan penyusunan laporan final/akhir.
9. Mewujudkan peningkatan tatakelola kebijakan lingkungan hidup, penataan
sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan, yang dapat
dicapai dengan terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan
lingkungan hidup dan pelayanan publik di sektor transportasi dengan
indikator kinerja yang diukur berdasarkan tingkat penerapan pedoman
standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan,
persentase pemenuhan dokumen lingkungan proyek pembangunan
infrastruktur transportasi, persentase unit pelayanan publik sektor
transportasi yang dinilai dan dievaluasi telah memenuhi standar kriteria
pelayanan prima dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari
sektor transportasi nasional.
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Sasaran

Sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah merupakan
hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan
terukur. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan adalah :
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan melalui
tersedianya dokumen perencanaan, pemrograman, kebijakan pentarifan dan
dokumen analisa dan evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan
perhubungan
2. Terwujudnya pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas,
netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera serta beretika;
3. Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan Kementerian Perhubungan
4. Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan
penilaian opini WTP
5. Peningkatan kinerja layanan administrasi serta sarana dan prasarana di
lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;
6 . Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan
sektor transportasi
7. Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum
8 . Terwujudnya layanan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;
9. Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi Dalam Negeri dan Kerja Sama
Luar Negeri dalam Kerangka Regional/Sub Regional, Bilateral dan
Multilateral di Bidang Transportasi
10. Terwujudnya Good Gouemance 85 Clean Government di Kementerian
Perhubungan
11. Terselenggaranya e-Govemment di Kementerian Perhubungan
12. Terselenggaranya Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
13. Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi
14. Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup,
Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan
Secara umum strategi dan kebijakan Kementerian Perhubungan dikelompokkan
dalam tiga aspek pokok yaitu Keselamatan dan Keamanan, Pelayanan, dan
Kapasitas.
Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal dalam lima (5) tahun
kedepan sangat terkait dengan sasaran Kementerian Perhubungan terutama
dalam aspek keselamatan dan pelayanan sektor transportasi. Dalam aspek
keselamatan dan keamanan menjadi sasaran Sekretariat Jenderal terutama
pada unit kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan
Mahkamah Pelayaran, sementara untuk meningkatkan aspek pelayanan sektor
transportasi didukung oleh semua unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Cascading antara sasaran Kementerian dengan sasaran Sekretariat Jenderal
Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2-2 Cascading Sasaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal Tahun
2015-2019
Sasaran Kemenhub
Sasaran Setjen
1. Meningkatnya
1. Terselenggaranya
Pemeriksaan
Lanjutan
Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan
keselamatan
dan
perundang-undangan;
keamanan
transportasi
2. Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi
kecelakaan transportasi;
2. Meningkatnya
3. Terselenggaranya
Manajemen
Pengelolaan
kinerja
pelayanan
Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem
sarana
dan
dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang
prasarana
Berkelanjutan;
transportasi
4. Terwujudnya layanan pengadaan barang dan
jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Terlaksananya
5. Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi
perumusan
dalam
implementasi
kebijakan
sektor
kebijakan
dalam
transportasi;
penyelenggaraan
6. Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian
masalah hukum;
transportasi
4. Tersedianya
SDM 7. Terwujudnya pengelolaan
SDM Aparatur
Kementerian
Perhubungan
yang
berintegritas,
netral,
Perhubungan
yang
capable, profesional, berkinerja tinggi dan
kompeten
dan
sejahtera serta beretika;
profesional
5. Terwujudnya
good 8. Peningkatan Pelaksanaan RB di Lingkungan
govemance and clean
Kementerian Perhubungan;
govemment
9. Peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian
Perhubungan melalui tersedianya dokumen
perencanaan,
pemrograman,
kebijakan
pentarifan dan dokumen analisa dan evaluasi
sebagai
acuan
dalam
penyelenggaraan
perhubungan;
10. Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian
Perhubungan dengan penilaian opini WTP;
11. Peningkatan kinerja layanan administrasi serta
sarana dan prasarana di lingkungan Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan;
12. Peningkatan Kerja Sama Kemitraan/Investasi
Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri
dalam
Kerangka
Regional/Sub
Regional,
Bilateral
dan
Multilateral
di
Bidang
Transportasi;
13. Terwujudnya Good Govemance & Clean
Govemment di Kementerian Perhubungan;
14. Terselenggaranya e-Govemment di Kementerian
Perhubungan.
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Tabel 2-2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
TU JUA N
PEM B AN G UN A N
____________________

(A l ___________________

SASAR AN PROGRAM (SP)

Meningkatkan
kualitas
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
di Kementerian
Perhubungan

1

II

Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
dan
SDM
Aparatur
Perhubungan
dalam
rangka
optimalisasi
kinerja
Kementerian
Perhubungan

2

Mempertahanka
n akuntabilitas
laporan
keuangan
Kementerian
Perhubungan,
serta pelayanan
umum,
dan
sarana
dan
prasarana
gedung kantor
pada
lingkup
Kementerian
Perhubungan

4

III

(21___________________________
Peningkatan
akuntabilitas
kinerja
Kementerian
Perhubungan
melalui
tersedianya
dokumen
perencanaan,
pemrograman, kebijakan
pentarifan dan dokumen
analisa dan evaluasi
sebagai acuan dalam
penyelenggaraan
perhubungan

____________________________

I

3

5

Terwujudnya
pengelolaan
SDM
Aparatur Perhubungan
yang
berintegritas,
netral,
capable,
profesional,
berkinerja
tinggi
dan
sejahtera
serta beretika;
Peningkatan
Pelaksanaan
RB
di
Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Terwujudnya
Laporan
Keuangan Kementerian
Perhubungan
dengan
penilaian opini WTP

Peningkatan
kinerja
layanan
administrasi
serta
sarana
dan
prasarana di lingkungan
Kantor
Pusat
Kementerian
Perhubungan;

IN D IK A T O R K IN ER JA

_____________________________

m

___________

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kementerian
Perhubungan
berdasarkan
hasil
evaluasi Kemenpan dan
Reformasi Birokrasi
2) Nilai Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat
Jenderal
berdasarkan
hasil
evaluasi
Inspektorat
Jenderal
3) Tingkat Maturasi SPIP
i)

Persentase
pemenuhan
kebutuhan
jabatan
fungsional
Penguji
Kendaraan
Bermotor,
Pengawas
Keselamatan
Pelayaran, dan Teknisi
Penerbangan
yang
Bersertifikat
5) Persentase Indeks RB

4)

6) Opini BPK atas laporan
keuangan
Kementerian
Perhubungan
penyerapan
7) Persentase
anggaran
Kementerian
Perhubungan
penyerapan
8) Persentase
anggaran
Sekretariat
Jenderal
9) Tingkat ketepatan waktu
proses
pelayanan
administrasi perkantoran
10) Persentase penghematan
pemakaian listrik, air dan
biaya
telepon
di
lingkungan kantor pusat
Kementerian
Perhubungan
Tingkat
kecukupan
H )
sarana dan prasarana
kantor pusat Kementerian
Perhubungan
sesuai
kebutuhan

-

TUJUAN
PEMBANGUNAN

IV

V

VI

VII

Meningkatkan
kualitas produk
hukum
dan
kajian
kebijakan
strategis serta
fasilitasi
penyelesaian
sengketa
hukum
di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan
Meningkatkan
kualitas
layanan
pengadaan
barang/jasa
serta pemilihan
mitra
dan
mempertahank
an
akuntabilitas
laporan Barang
Milik
Negara
(BMN)
Kementerian
Perhubungan,
serta pelayanan
umum,
dan
sarana
dan
prasarana
gedung kantor
pada
lingkup
Kementerian
Perhubungan
Meningkatkan
kualitas
Kerjasama
Kemitraan /
Investasi Dalam
Negeri
dan
Kerjasama Luar
Negeri
di
Kementerian
Perhubungan
Menyediakan
layanan
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SASARAN PROGRAM (SP)

6

7

8

9

INDIKATOR KINERJA

12) Persentase
peningkatan
pengunjung
museum
transportasi
Peningkatan penetapan 13) Persentase
rancangan
dan kualitas regulasi
peraturan
yang
dalam
implementasi
ditetapkan
kebijakan
sektor
transportasi
14) Persentase pelaksanaan
deregulasi peratuan di
lingkungan Kementerian
Perhubungan
Peningkatan
dalam 15) Persentase penyelesaian
pelayanan
dan
perkara hukum
penyelesaian
masalah
hukum
Terwujudnya
layanan 16) Tingkat
keberhasilan
pengadaan barang dan
proses pengadaan barang
jasa
di
Lingkungan
dan jasa sampai proses
Kementerian
kontrak
Perhubungan
17) Peningkatan
persentasi
BMN
yang
berhasil
ditetapkan
status
penggunaannya

Peningkatan Kerja Sama 18) Persentase
proses
Kemitraan/ Investasi
fasilitasi kerjasama dan
Dalam Negeri dan Kerja
kemitraan
/ investasi
Sama Luar Negeri dalam
dengan badan usaha dan
Kerangka Regional/Sub
instansi
lembaga
Regional, Bilateral dan
pemerintah
yang
Multilateral di Bidang
ditindaklanjuti
Transportasi
19) Persentase kesepakatan
kerjasama
bilateral,
regional dan multilateral
yang ditindaklanjuti
10 Terwujudnya
Good 20) Keterbukaan
Informasi
Govemance
& Clean
Publik

-

TUJUAN
PEMBANGUNAN

VII
I

IX

komunikasi dan
informasi
publik
yang
efektif,
efisien
dan
mudah
diakses dengan
dukungan
pengelolaan
data dan SDM
yang
berkualitas
Mewujudkan
peningkatan
kualitas
pelaksanaan
investigasi
kecelakaan
transportasi

Mewujudkan
peningkatan
tatakelola
kebijakan
lingkungan
hidup,
penataan
sistem
dan
inovasi
pelayanan
transportasi
yang
berkelanjutan
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SASARAN PROGRAM (SP)

11

Government
Kementerian
Perhubungan

di

Terselenggaranya
Govemment
Kementerian
Perhubungan

e- 21)
di

INDIKATOR KINERJA

Persentase
Kehandalan
Sistem Informasi

12

Terselenggaranya
22) Persentase penyelesaian
Pemeriksaan
Lanjutan
perkara kecelakaan kapal
Kecelakaan Kapal sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
13 Peningkatan
kinerja 23) Persentase penyelesaian
pelaksanaan investigasi
penyusunan
laporan
kecelakaan transportasi
final /akhir
inve stigasi
kecelakaan transportasi
14 Terselenggaranya
24) Tingkat
Penerapan
Manajemen Pengelolaan
Pedoman
Standar
Kebijakan
Lingkungan
Pelayanan Sarana dan
Hidup, Penataan Sistem
Prasarana
Transportasi
dan Inovasi Pelayanan
yang dilaksanakan
Transportasi
yang 25) Persentase
pemenuhan
Berkelanjutan
dokumen
lingkungan
proyek
pembangunan
infrastruktur transportasi
26) Persentase unit pelayanan
publik sektor transportasi
yang dinilai dan dievaluasi
telah memenuhi standar
kriteria pelayanan prima
27) Persentase
penurunan
emisi gas rumah kaca dari
sektor
transportasi
nasional

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan
kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa
kegiatan yang dilaksanakan yang disusun berdasarkan balance scorecard
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2-1.
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Terwujudnya
laporan keuangan
Kenrenhub dengan
penilaian opini WTP

Gambar 2-2 Peta Strategis Sekretariat Jenderal
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

Arah kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran urusan
pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi
Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.Sebagaimana dijelaskan
dalam Renstra Kemenhub 2015-2019, bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub
diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam
RPJMN 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan.
3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019
dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan,
pelayanan, serta kapasitas transportasi, sebagai berikut :
3.1.1. Keselamatan dan Keamanan
Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi
ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi
serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi
transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan
dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya
angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan
dalam penyelenggaraan transportasi.
3.1.2. Pelayanan Transportasi
Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu
: (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2)
Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan
kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4)
Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good
governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam
implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah
kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan
pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan
dalam rangka mewujudkan clean governance.
3.1.3. Kapasitas Transportasi
Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan
menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana
dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda
dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
(3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,
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terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya
pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi
teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.
3.2. Arah Kebijakan
Perhubungan

dan

Strategi

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Kebijakan Kemenhub yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal
yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan
akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.
Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2015
2019, ditempuh kebijakan sebagai berikut :
1. Melaksanakan persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan target waktu, yang ditempuh
melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut terkait tindaklanjut hasil putusan sidang, dan review
terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
2. Penyusunan Roadmap Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim
melalui kegiatan Kajian kelembagaan Mahkamah Pelayaran dan Revitalisasi
dan reorganisasi Mahkamah Pelayaran.
3. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan
menjamin kebersihan di lingkungan kantor pusat Kementerian
Perhubungan, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :
• Peningkatan perencanaan
penyediaan
sarana dan
prasarana
perkantoran di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan;
• Peningkatan kualitas dan kapasitassarana dan prasarana serta
kebersihan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan;
•

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan.
4. Membangun SDM Aparatur Perhubungan berdasarkan pendekatan
manajemen SDM, dan menyelaraskan dengan nilai-nilai Lima Citra Manusia
Perhubungan, yang ditempuh melalui strategi antara lain :
• Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur Perhubungan
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan secara
berkesinambungan menuju profesionalisme guna mendorong percepatan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
• Peningkatan kualitas rencana kebutuhan pegawai Kementerian
Perhubungan ;
• Peningkatan kualitas pemetaan kompetensi, pengadaan, penempatan,
pembinaan dan disiplin, pengembangan pegawai di lingkungan
Kementerian Perhubungan ;
• Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi, mutasi, administrasi, dan
fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan ;

-

•

5.

6.

7.

8.
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Peningkatan kualitas pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan
pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Meningkatkan dampak positif komunikasi publik kepada masyarakat secara
luas untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan Kemenhub secara efektif
dan efisien serta meningkatkan edukasi publik kepada masyarakat agar
terbentuk kesadaran, pemahaman, sikap, prilaku dan budaya yang sesuai
dengan prinsip dasar transportasi, yang dilaksanakan melalui strategi
antara lain :
• Penyebarluasan data informasi transportasi sebagai wujud keterbukaan
informasi publik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dalam
upaya mendapatkan masukan guna perbaikan sistem transportasi di
masa mendatang;
• Peningkatan kapasitas dan kualitas komunikasi publik yang lebih
transparan dan partisipatif dalam perumusan kebijakan di bidang
transportasi ;
• Peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan edukasi publik yang lebih
terarah dan tepat sasaran dengan skala prioritas keselamatan, ketertiban
dan pelayanan transportasi dalam upaya pembangunan transportasi
nasional.
Meningkatkan peran dan fungsi organisasi dan ketatalaksanaan sesuai
dengan bidang tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :
• Peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan kelembagaan di
lingkungan Kementerian Perhubungan ;
• Peningkatan kualitas evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
• Peningkatan kualitas pengkajian, pembinaan, dan pengembangan
ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan ;
• Peningkatan kualitas pengkajian, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Mendorong terlaksananya perencanaan dan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan bidang transportasi berdasarkan ketentuan aturan
perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK),
yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :
• Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja secara berkala;
• Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dalam perumusan kebijakan,
penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta
penyusunan kebijakan pentarifan di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
• Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Perhubungan.
Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi
pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yang ditempuh melalui strategi peningkatan
penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi

-
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informasi untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur mengacu kepada
Siklus Pengembangan Sistem Informasi Kementerian Perhubungan.
9. Memfasilitasi penataan regulasi dan perumusan kebijakan sektor
transportasi, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :
• Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan bidang transportasi ;
• Peningkatan kualitas penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan bidang transportasi.
10. Memfasilitasi penataan regulasi dan perumusan kebijakan sektor
transportasi, yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kualitas
penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan
bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
11. Melakukan dukungan manajemen pengelolaan kebijakan lingkungan hidup,
penataan sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan,
yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :
• Tatakelola lingkungan transportasi ditujukan untuk mengurangi
dan/atau menanggulangi dampak
terhadap
lingkungan yang
ditimbulkan oleh kegiatan di sektor transportasi melalui upaya
pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi,
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
• -Tata kelola sistem pelayanan sarana dan prasarana transportasi
ditujukan untuk mendorong terwujudnya kualitas pelayanan prima yang
berorientasi
pada
kepuasan
pengguna
jasa
sektor
transportasi/peningkatan kualitas pelayanan publik melalui upaya
pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana
dan prasarana transportasi.
12. Melaksanakan tata laksana keuangan, barang inventaris/milik kekayaan
Negara, pengadaan barang dan jasa dengan mempertimbangkan aspek
kesamaan perlakuan, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, yang
dilaksanakan melalui strategi antara lain :
• Peningkatan pembinaan perbendaharaan, anggaran, akuntansi,
inventarisasi dan pelaporan barang milik dan penyusunan laporan
keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan ;
• Peningkatan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di
lingkungan Kementerian Perhubungan ;
• Peningkatan kualitas laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja
Kementerian Perhubungan.
13. Meningkatkan kualitas kerja sam luar negeri dan kerjasama dan kemitraan
/investasi dalam negeri di bidang transportasi melalui strategi antara lain :
• Peningkatan koordinasi dengan sektor lain di bidang kemitraan,
pelayanan jasa dan lingkungan hidup sektor transportasi;
• Peningkatan fasilitasi kerjasama dan kemitraan/investasi dengan Badan
usaha dan Instansi / lembaga pemerintah;
• Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama Luar Negeri
Sektor Transportasi dalam Kerangka Regional, Bilateral, dan Multilateral

-

3.3.
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Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan disusun untuk mendukung kebijakan dan sasaran strategis
Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya kinerja capaian Kementerian
Perhubungan dalam mewujudkan good gouemance.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya
penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja
lainnya.
Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam
mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kemenhub, dapat
disampaikan sebagai berikut :

No.
1 .

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Tabel 3-1 Kerangka Regulasi
Kerangka
Urgensi Regulasi
Regulasi/Kebutuhan Regulasi
Review
Rencana
Jangka Dalam rangka menjawab perubahan
Panjang Perhubungan 2005 lingkungan strategi yang cepat dalam
2025
pelayanan
dan
pembangunan
perhubungan
Revisi KM 31 Tahun 2006 Tersediannya
pedoman
proses
tentang Pedoman dan Proses perencanaan sesuai dengan kapasitas
Perencanaan di Lingkungan insfrastuktur
Kementerian Perhubungan
Revisi Pedoman Penyusunan
RKA-KL
Peraturan Menhub tentang
Pedoman Kelengkapan Data
Dukung dalam Rencana Kerja
dan Anggaran

Diharapkan dapat menguatkan fungsi
dan peran perencanaan
Ketersediaan
Pedoman
untuk
menyusun Kelengkapan data Dukung
RKA bagi seluruh unit Kerja di Pusat
maupun UPT di daerah agar lebih
efektif dan akuntabel
Peraturan Menhub tentang Ketersediaan
pedoman
untuk
Petunjuk Evaluasi Manfaat mengukur
tingkat
keberhasilan
Hasil
Pembangunan pembangunan perhubungan
Perhubungan
Revisi Permenhub Nomor 57 Ketersediaan
pedoman
untuk
Tahun
2006
tentang penyusunan Mekanisme Penetapan
Mekanisme Penetapan dan dan Formulasi Perhitungan Tarif
Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam
Angkutan Penumpang Laut Negeri
Dalam Negeri
Revisi Permenhub Nomor 86 Ketersediaan
pedoman
untuk
Tahun 2002 tentang Tarif penyusunan Tarif Penumpang dan
Penumpang
dan
Uang Uang Tambang Barang Angkutan Laut
Tambang Barang Angkutan Perintis
Laut Perintis
Revisi Peraturan Pemerintah Tersedianya petunjuk pelaksanaan
No 1 Tahun 1998 tentang dalam
proses
penyelenggaraan
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal pemeriksaan kecelakaan kapal

-

Kerangka
Regulasi/Kebutuhan Regulasi
Menteri
9. Peraturan
Perhubungan tentang Prosedur
Tetap Pemeriksaan Lanjutan
Kecelakaan Kapal
Menteri
10. Peraturan
Perhubungan tentang Kode
Etik
Hakim/Anggota
dan
Sekretaris Majelis Mahkamah
Pelayaran

No.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Urgensi Regulasi

Tersedianya
pedoman
untuk
Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran
dalam melaksanakan pemeriksaan
lanjutan kecelakaan kapal
Tersedianya
pedoman
dalam
penerapan
kode
etik/perilaku
Hakim/Anggota dan Sekretaris Majelis
Mahkamah
Pelayaran
dalam
melaksanakan pemeriksaan lanjutan
kecelakaan kapal
percepatan
proses
Penyusunan
Mekanisme Terciptanya
lanjutan
kecelakaan
Percepatan
Proses pemeriksaan
Pemeriksaan Kecelakaan kapal kapal yang efektif dan efisien
sesuai dengan IM 5 Tahun
2017
rangka
penyempurnaan
Permenhub
tentang Dalam
Penyempurnaan
Organisasi mekanisme kerja yang bertujuan
dan Tata Kerja Kementerian meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dukungan
terhadap
pelaksanaan
Perhubungan
tugas dan fungsi organisasi
Permenhub
sebagai Ketersediaan peraturan pelaksanaan
tindaklanjut Undang-Undang yang dapat diimplementasikan di
Nomor 5 Tahun 2014 tentang lingkungan Kementerian Perhubungan
ASN
Permenhub tentang Kriteria Ketersediaan kriteria klasifikasi untuk
Klasifikasi Unit Penyelenggara penentuan dan penetapan besaran
Pelabuhan
organisasi
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
Permenhub tentang Kriteria Ketersediaan kriteria klasifikasi untuk
Klasifikasi
Kesyahbandaran penentuan dan penetapan besaran
dan Otoritas Pelabuhan
organisasi
Kesyahbandaran
dan
Otoritas Pelabuhan
Permenhub
tentang Menyempurnakan kriteria klasifikasi
Penyempurnaan
Kriteria untuk penentuan dan penetapan
Klasifikasi
Kantor
Distrik besaran organisasi Kantor Distrik
Navigasi
Navigasi
Permenhub
tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan
Organisasi mekanisme kerja yang bertujuan
dan Tata Kerja Kesatuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
Penjagaan Laut dan Pantai
dukungan
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi
Permenhub
tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan
Organisasi mekanisme kerja yang bertujuan
dan Tata Kerja Kantor Distrik meningkatkan efektifitas dan efisiensi
Navigasi
dukungan
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi
Permenhub
tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan
Organisasi mekanisme kerja yang bertujuan
dan Tata Kerja Balai Lalu meningkatkan efektifitas dan efisiensi
Lintas Angkutan Jalan, Sungai, dukungan
terhadap
pelaksanaan
Danau, dan Penyeberangan
tugas dan fungsi organisasi
Permenhub
tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan
Organisasi mekanisme kerja yang bertujuan

-

No.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Kerangka
Urgensi Regulasi
Regulasi/Kebutuhan Regulasi
dan Tata Kerja Balai Teknik meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dukungan
terhadap
pelaksanaan
Perkeretaapian
tugas dan fungsi organisasi
Permenhub tentang Organisasi Ketersediaan mekanisme kerja yang
dan Tata Kerja Museum bertujuan meningkatkan efektifitas
dan efisiensi dukungan terhadap
Transportasi
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
organisasi
Permenhub tentang Organisasi Ketersediaan mekanisme kerja yang
dan Tata Kerja Mahkamah efektifitas dan efisiensi dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan tugas dan
Pelayaran
fungsi organisasi sesuai dengan
perkembangan bidang pelayaran;
Permenhub
tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan
Jaringan pedoman
pelaksanaan
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Hukum
di
Lingkungan Lingkungan
Kementerian
Kementerian Perhubungan
Perhubungan
Permenhub
Tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan Tata Cara pedoman pelaksanaan anggaran di
Tetap Adminitrasi Pelaksanaan lingkungan Kementerian Perhubungan
Anggaran
Di
Lingkungan agar lebih
efektif,
efisien
dan
Departemen Perhubungan
akuntabel.
Permenhub
tentang Dalam
rangka
penyempurnaan
Penyempurnaan
Petunjuk pedoman pelaksanaan administrasi
Pelaksanaan
Pengelolaan perkantoran guna mendukung kinerja
Barang
Milik
Negara
Di organisasi secara administrasi
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan
Peraturan
Menteri Dalam Rangka Penyempurnaan Sistem
Perhubungan pengganti KM 59 Administrasi Perkantoran
tahun 2010 tentang Sistem
Adminitrasi
Perkantoran
Kementerian Perhubungan
Revisi Permenhub Nomor PM Dalam rangka ketersediaan tata cara /
83 Tahun 2010 tentang Tata pedoman pelaksanaan kerja sama
Cara Pelaksanaan KPBU di pemerintah dengan badan usaha
lingkungan
Kementerian
Perhubungan dan PM 90
Tahun
2010
tentang
Pembentukan
Simpul
KPS
Kemeterian Perhubungan
Keputusan
Menteri Sebagai Metodologi dan panduan
Perhubungan tentang Panduan dalam rangka meningkatkan kualitas
Teknis
Penerapan
System aplikasi dan keseluruhan proses
Deuelopment Life Cycle (SDLC) pembangunan dan pengembangan
Sistem
Informasi
di system informasi
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan
Keputusan
Menteri Dalam rangka memberikan panduan
Perhubungan Tentang Tata bagi Unit Kerja di Lingkungan
Kelola Teknologi Informasi Dan Kemenhub dan entitas pengambil

-

No.

30.

31.

3.4.

Kerangka
Regulasi/Kebutuhan Regulasi
Komunikasi Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
Peraturan
Menteri
Perhubungan Tentang Standar
Reviu Teknologi Komunikasi
Dan
Informasi
(TIK)
Di
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan

Keputusan
Menteri
Perhubungan
Tentang
Penetapan Chief Information
Officer
(CIO)
Kementerian
Perhubungan
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Urgensi Regulasi
keputusan terhadap penyelenggaraan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dalam rangka efisiensi, efektifitas,
sinkronisasi
dan
memudahkan
integrasi sistem serta menghindari
duplikasi setiap usulan kegiatan Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang terkait dengan
Kegiatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
Dalam rangka penetapan Peran dan
Tanggung Jawab Chief Information
Officer
(CIO)
Kementerian
Perhubungan

Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan. Sekretariat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Perhubungan, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kemenhub bertanggung jawab atas
seluruh aspek manajemen internal sehingga Sekretariat Jenderal berperan
sebagai “penyedia layanan umum” bagi seluruh unit kerja Kemenhub, sekaligus
sebagai “simpul penghubung” antar unit utama serta antara Kemenhub dengan
lembaga eksternal lainnya.
Penataan kelembagaan merupakan salah satu kunci dalam reformasi birokrasi
dimana proses transisi dapat dilaksanakan melalui reorganisasi yang berbasis
kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi penataan kelembagaan
meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi
serta merampingkan birokrasi agar efektif dan efisien. Di samping hal tersebut,
juga ditempuh strategi delivery system (mencakup tata laksana dan pola
organisasi) yang tepat berupa sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
good govemance.

Terkait dengan Penataan Organisasi, terdapat agenda reorganisasi di beberapa
unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain :
1.

Penataan nomenklatur organisasi “Biro Kerjasama menjadi Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan Kelembagaan Internasional”;

-

2.
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Pembentukan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dalam rangka
penguatan
fungsi layangan
pengadaan dan pengelolaan
serta
penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.

-
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1.

Target Kinerja

Target kinerja diukur dari Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Jenderal di Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang
disusun berdasarkan acuan dari kinerja sasaran Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019. Secara lebih jelasnya indikator kinerja utama
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat dilihat
pada tabel 4.1

-
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Tabel 4-1 Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Tahun 2017-2019
SASAR AN PR O GR AM
(S P)

1.

IN D IK A T O R
K IN E R J A U T A M A
(IK U )

(2)
(1)
Nilai
Peningkatan
1)
Akuntabilitas
Akuntabilitas
Kinerja
Kinerja Sekretariat
Kementerian
Jenderal
Perhubungan
Kementerian
berdasarkan
Perhubungan
hasil evaluasi
melalui tersedianya
Kemenpan dan
Dokumen
Perencanaan,
Reformasi
Birokrasi
Pemrograman,
Kebijakan
2) Nilai
Pentarifan, dan
Akuntabilitas
dokumen Analisa
Kinerja
dan Evaluasi
Sekretariat
sebagai acuan
Jenderal
dalam
berdasarkan
penyelenggaraan
hasil evaluasi
perhubungan
Inspektorat
Jenderal
3)

Tingkat
Maturasi SPIP

2 Terwujudnya
4) Persentase
pemenuhan
Pengelolaan SDM
Aparatur
kebutuhan
Perhubungan yang
jabatan
berintegritas, netral,
fungsional
capable,
Penguji
profesional,
Kendaraan
berkinerja tinggi
Bermotor,
Pengawas
dan sejahtera serta
beretika
Keselamatan
Pelayaran, dan
Teknisi
Penerbangan
yang
Bersertifikat
3 Peningkatan
5) Persentase
Pelaksanaan RB di
Indeks RB
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan
4 Terwujudnya
6) Opini BPK atas
Laporan Keuangan
laporan
Kementerian
keuangan
Perhubungan
Kementerian
dengan penilaian
Perhubungan
opini WTP
7) Persentase
penyerapan

SATUAN

T AR G ET T AR G ET T A R G E T
TAH UN TAHUN TAH UN
2017
2018
2019

(3)
Nilai

(4)
70(BB)

(S)
72

(6)
75

Nilai

84 (A)

85 (A)

87 (AA)

Level

2

2

3

%

90

90

90

%

85

87

89

Opini

WTP

WTP

WTP

%

90

90

90

-
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IN D IK A T O R
K IN E R J A U T A M A
(IK U )

SASAR AN PR O GR AM
(SP)

SATUAN

T A R G ET T AR G ET T A R G E T
TAHUN TAHUN TAH UN
2017
2018
2019

(2)
anggaran
Kementerian
Perhubungan

(3)

W

(S)

(6)

Persentase
penyerapan
anggaran
Sekretariat
Jenderal

%

90

90

90

Tingkat
ketepatan waktu
proses
pelayanan
administrasi
perkantoran

%

100

100

100

Persentase
penghematan
pemakaian
listrik, air dan
biaya telepon di
lingkungan
kantor pusat
Kementerian
Perhubungan

%

10

10

10

H ) Tingkat
kecukupan
sarana dan
prasarana
kantor pusat
Kementerian
Perhubungan
sesuai
kebutuhan

%

100

100

100

12) Persentase
peningkatan
pengunjung
museum
transportasi

%

5

5

5

%

90

90

90

%

60

80

100

(1)

8)

5 Peningkatan kinerja 9)
layanan
administrasi serta
sarana dan
prasarana di
lingkungan Kantor
Pusat Kementerian 10)
Perhubungan

6 Peningkatan
13) Persentase
penetapan dan
rancangan
kualitas regulasi
peraturan yang
dalam implementasi
ditetapkan
kebijakan sektor
14) Persentase
transportasi
pelaksanaan
deregulasi
peratuan di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan

-
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SASAR AN PROGRAM
(SP)

IN D IK A T O R
K IN E R J A U T A M A
(IK U )

SATUAN

TAR G ET T AR G ET T A R G E T
TAH UN TAHUN TAH UN
2017
2018
2019

( 1)

(2)

( 3)

W

( 5)

( 6)

7 Peningkatan dalam
pelayanan dan
penyelesaian
masalah hukum

15) Persentase
penyelesaian
perkara hukum

%

80

80

80

8 Terwujudnya
layanan pengadaan
barang dan jasa di
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan

16) Tingkat
keberhasilan
proses
pengadaan
barang dan jasa
sampai proses
kontrak

%

83

>90

>90

17) Peningkatan
persentasi BMN
yang
berhasil
ditetapkan
status
penggunaannya

% per
tahun

20

20

20

%

100

100

100

%

100

100

100

3

3

3

96

97

98

100

100

100

9 Peningkatan Kerja
18) Persentase
Sama
proses fasilitasi
kerjasama dan
Kemitraan /Investasi
Dalam Negeri dan
kemitraan /
investasi dengan
Kerja Sama Luar
Negeri dalam
badan usaha
dan instansi
Kerangka
lembaga
Regional/Sub
Regional, Bilateral
pemerintah yang
dan Multilateral di
ditindaklanjuti
Bidang Transportasi 19) Persentase
kesepakatan
kerjasama
bilateral,
regional dan
multilateral
yang
ditindaklanjuti

10 Terwujudnya Good 20) Keterbukaan
Peringkat
Govemance & Clean
Informasi Publik
Government di
Kementerian
Perhubungan
11 Terselenggaranya e- 21) Persentase
%
Govemment di
Kehandalan
Kementerian
Sistem
Perhubungan
Informasi
12 Terselenggaranya
22) Persentase
%
Pemeriksaan
penyelesaian
Lanjutan
perkara
Kecelakaan Kapal
kecelakaan
sesuai ketentuan
kapal
peraturan

-
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IN D IK A T O R
K IN E R J A U T A M A
(IK U )

SATUAN

(2)

(3)

W

(5)

(6)

13 Peningkatan kinerja 23) Persentase
pelaksanaan
penyelesaian
investigasi
penyusunan
kecelakaan
laporan
transportasi
final/akhir
investigasi
kecelakaan
transportasi

%

100

100

100

14 Terselenggaranya
Manajemen
Pengelolaan
Kebijakan
Lingkungan Hidup,
Penataan Sistem
dan Inovasi
Pelayanan
Transportasi yang
Berkelanj utan

24) Tingkat
Penerapan
Pedoman
Standar
Pelayanan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi
yang
dilaksanakan

%

40

60

80

25) Persentase
pemenuhan
dokumen
lingkungan
proyek
pembangunan
infrastruktur
transportasi

%

75

77,5

80

26) Persentase unit
pelayanan
publik sektor
transportasi
yang dinilai dan
dievaluasi telah
memenuhi
standar kriteria
pelayanan prima

%

72

80

80

27) Persentase
penurunan
emisi gas rumah
kaca dari sektor
transportasi
nasional

%

40

42,5

45

SASAR AN PROGRAM
(S P)

(1)
perundangundangan

T AR G ET T A R G ET T A R G ET
TAH UN TAHUN TAH UN
2017
2018
2019

-

4.2.
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Kerangka Pendanaan

Pendanaan

merupakan

salah

satu

kunci

utama

dalam

tercapainya,

pengalokasian pendanaan selama periode 2017-2019 mengacu pada besarnya
pendanaan

dalam

Renstra

Kementerian

Perhubungan

2015-2019

dan

berpedoman pada tugas dan fungsi serta bebankerja yang menjadi tanggung
jawab di masing-masing Unit Kerja Eselon II dilingkungan Sekretariat Jenderal
Kemenhub.
Untuk alokasi pendanaan Sekretariat Jenderal terdapat penyesuaian dari pagu
anggaran yang tercantum dalam Renstra Kemenhub, hal tersebut dikarenakan
terdapat beberapa kegiatan strategis yang belum dimasukkan pada saat
penyusunan Renstra Kementerian Perhubungan, antara lain kegiatan strategis
untuk

pembangunan

dan

pemeliharaan

gedung

kantor,

peralatan

dan

pengembangan laboratorium investigasi kecelakaan, pengembangan organisasi
KNKT,

kehumasan,

dan

pengalihan

kegiatan

teknologi,

informasi

dan

komunikasi di unit kerja Sekretariat Jenderal.
Rincian pendanaan Sekretariat Jenderal selama tahun 2017-2019 dapat
disampaikan dalam tabel 4.2
Tabel 4-2 Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal Tahun 2017-2019
ALOKASI PENDANAAN(Rp. M iliar)
No.
Unit Organisasi
2017
2018
2019
TOTAL
1
Penyusunan Dokumen
18,18
20,04
73,47
35,25
Rencana,
Program,
Evaluasi
serta
Penetapan
Kebijakan
Pentarifan di Sektor
Perhubungan
2
Pembinaan
dan
27,57
30,36
33,00
90,93
Pengelolaan
Kepegawaian
3
Pembinaan
dan
43,87
43,07
48,37
135,31
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
di
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan
4
Pembinaan
dan
45,42
47,46
49,83
142,71
Koordinasi
Penyusunan
Produk
Hukum
5
Pembinaan
layanan
15,00
30,00
45,00
pengadaan barang dan
jasa
di
Lingkungan
Kementerian
Perhubungan
6
Pembinaan
253,00
279,00
609,00
1.141,00
Administrasi
dan
Pengelolaan Pelayanan

-

No.

Unit Organisasi
Penunjang
Pelaksanaan
Tugas
Biro
Umum
Setjen
Kementerian
Perhubungan
Pengelolaan Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
Perhubungan
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan
Pemberian Informasi di
Bidang Perhubungan

62

-

ALOKASI PENDANAAN(Rp. Miliar)
TOTAL
2019
2017
2018

65,02

116,23

106,29

287,54

31,83

40,05

89,49

161,37

Pengelolaan Kebijakan
Lingkungan
Hidup,
Penataan Sistem dan
Inovasi
Pelayanan
Transportasi
yang
Berkelanjutan
Penegakan Hukum di
Bidang
Keselamatan
Pelayaran

12,50

13,76

38,99

65,25

12,77

34,43

38,99

86,19

Pelayanan
investigasi
Kecelakaan
Moda
Transportasi

81,02

93,17

107,15

281,34

Pembinaan
pelaksanaan
kerja
sama
dan
kemitraan /investasi
dalam
negeri,
kerja
sama luar negeri
TOTAL SEKRETARIAT
JENDERAL

19,32

21,82

24,00

65,14

610,50

754,39

1.210,36

2.575,25

7

8

9

10

11

12

-
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BAB V
KESIMPULAN
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Perhubungan
Tahun 2015 - 2019 merupakan arahan penyelenggaraan dan pembangunan
bidang perhubungan sepanjang 5 (lima) tahun mendatang bagi jajaran seluruh
Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
Renstra Sekretariat Jenderal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan
bagi setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Sekretariat Jenderal.

Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 diharapkan dapat menjadi acuan bagi
unit Eselon II dalam pelaksanaan tugasnya serta dalam rangka mendukung
administrasi Kementerian, Sekretariat Jenderal memberikan penekanan pada
penyelenggaraan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang
akuntabel dan kompeten, terintegrasi, serta inovatif dengan menerapkan
prinsip-prinsip good governance.

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga tentang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan dengan melihat pada kondisi
internal masing-masing struktur organisasi yang ada di dalamnya, serta dengan
mempertimbangkan tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi di masa
mendatang, termasuk perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal
maupun eksternal, maka disusunlah tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, disusun rumusan program dan
kegiatan serta indikator (output dan outcome) yang dipergunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan capaian dari target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan dapat secara konsisten dan penuh komitmen mendukung
pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan.

-

Pada

akhirnya,

penyelenggaraan
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pembangunan

bidang

perhubungan

diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan
memberikan nilai tambah. Dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang baik
dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung
tercapainya tujuan ini.
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