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Presiden Resmikan
3 Kapal Motor Penyeberangan
dan Dermaga IV
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia
Ferry (persero) Danang S. Baskoro Menekan Sirine Tanda Pengoperasian 3 KMP dan Dermaga VI Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

DIRJEN MENYAPA
Assalamualaikum Wr.Wb.
Apa kabar pembaca setia Newsletter infoHUBDAT?. Semoga
Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan
senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Tuhan YME. Memasuki
pertengahan tahun 2015 ini, tak henti-hentinya Saya mengajak
Saudara-saudara sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji
syukur kepada Allah SWT. Tuhan YME atas seluruh limpahan berkah
dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita
masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas
dan mengabdi bagi bangsa dan negara ini.
Saudara-saudara yang budiman, dalam hitungan hari kita semua akan segera memasuki masa
Angkutan Lebaran, dimana kita sebagai insan perhubungan akan melaksanakan tugas rutin tahunan
yang mulia, yaitu menghantarkan masyarakat, rekan-rekan dan saudara-saudara kita untuk mudik
ke kampung halaman. Tugas mulia menyelenggarakan Angkutan Lebaran yang lancar, aman dan
selamat merupakan tradisi dan amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh rasa tanggung jawab.
Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai persiapan. Tidak hanya memastikan kelancaran
distribusi barang sepanjang bulan puasa, namun juga mengantisipasi lonjakan pemudik maupun
pebalik, baik menjelang maupun setelah Lebaran melalui penyiapan sarana dan prasarana
transportasi maupun infrastruktur. Peresmian pengoperasian tiga Kapal Motor Penumpang (KMP)
pada Lintasan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Dermaga VI Pelabuhan Penyeberangan
Bakauheni belum lama ini oleh Bapak Presiden RI, diharapkan akan menambah kesiapan kita,
khususnya angkutan penyeberangan di Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni yang merupakan
lintasan penyeberangan terpadat setiap musim angkutan lebaran tiba. Penyelenggaraan Pos
Koordinasi Terpadu Tingkat Nasional yang dikoordinasikan dan berada di Kantor Kementerian
Perhubungan, pada tahun ini pun diperpanjang penyelenggaraannya. Bila tahun-tahun sebelumnya
Posko ini diselenggarakan H-7 sampai dengan H+7, maka pada penyelenggaraan Angkutan
Lebaran 2015/1436 H. kali ini Posko diselenggarakan mulai H-15 hingga H+9. Hal ini dilakukan
agar Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini.
Pada tahun ini, Pemerintah memprediksi jumlah pemudik lebaran akan mencapai kurang lebih
20 juta orang, atau naik 1,96% dibandingkan tahun lalu. Hal ini tentu harus kita antisipasi melalui
koordinasi, baik lintas kementerian maupun koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Saya meminta Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencarikan solusi atas kemungkinan
kepadatan dan kemacetan lalu lintas jalan di beberapa titik. Koordinasikan sedini mungkin dan
persiapkan infrastruktur transportasi yang maksimal pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2015
kali ini. Kita semua berharap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat
Indonesia yang akan melakukan perjalanan spiritualnya dalam rangka silaturahmi. Melalui kesiapan
yang maksimal dan koordinasi yang optimal, Saya yakin kita akan mampu menyelenggarakan
Angkutan Lebaran tahun ini dengan suasana yang lancar, aman dan selamat. Terima kasih atas
kerjasama dan kerja keras Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT. Tuhan YME. senantiasa
meridhoi dan melindungi langkah kita semua. Aamiin...
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc.
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Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang budiman,
Hajatan besar tahunan yang bernama Mudik Lebaran telah di depan
mata. Telah menjadi tradisi bahwa setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri,
masyarakat dalam waktu bersamaan melakukan perjalanan pulang
kampung atau mudik. Bukan rahasia lagi bahwa jumlah pemudik di
Indonesia pada saat Angkutan Lebaran merupakan salah satu yang
terbesar di dunia. Pemerintah memprediksi jumlah pemudik pada tahun
2015 ini bakal mencapai kurang lebih 20 juta penumpang atau meningkat
1,96% dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbagai persiapan dalam rangka menyelenggarakan Angkutan Lebaran
2014 (1435 H.) telah digulirkan. Rapat koordinasi, peninjauan langsung
sarana dan prasarana transportasi, pembenahan infrastruktur dan sosialisasi
mudik aman, nyaman dan selamat terus secara gencar dilakukan. Sebagai
insan transportasi, khususnya transportasi darat, dimana mayoritas
Angkutan Lebaran akan bergerak di moda transportasi darat, tentunya kita
harus mempersiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Pekerjaan
rutin tahunan nan mulia menghantarkan sanak saudara kita bersilaturahmi
dengan keluarganya di kampung halaman hendaknya ditunaikan dengan
penuh dedikasi, kerja keras dan tanggung jawab.
Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini kami coba angkat isu
Angkutan Lebaran, dengan titik berat ulasan pada berbagai persiapan
penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2015 (1436 H.) yang telah
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lakukan. Selain itu, informasi
peresmian pengoperasian tiga Kapal Motor Penumpang (KMP) di
Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Dermaga VI Pelabuhan
Penyeberangan Bakauheni oleh Presiden RI turut kami hantarkan pula
bagi pembaca, di samping berbagai informasi lain yang kami yakin akan
memperkaya cakrawala pembaca sekalian. Semua pihak berkepentingan
menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Lebaran kali ini. Kita samasama berharap dan berdoa semoga hajat besar tahunan bernama Angkutan
Lebaran pada tahun ini dapat terselenggara jauh lebih baik dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Semoga!
.

Salam Redaksi
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PRESIDEN RESMIKAN
3 KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN
DAN DERMAGA VI
PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI
Oleh: Tim Redaksi

P

residen Republik Indonesia Joko
Widodo meresmikan pengoperasian
tiga Kapal Motor Penyeberangan
(KMP) roll on roll off (ro-ro) dan Dermaga
VI Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
Lampung pada 13 Juni 2015 di Dermaga
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni,
Lampung. Dermaga dan tiga kapal ini
akan berperan penting untuk perpindahan
orang dan arus barang antara
Pulau Jawa dan

Sumatera.
“Saat ini kita sedang meningkatkan
pembangunan infrastruktur, terutama untuk
tol laut, karena konektivitas antarpulau
inilah yang utama,” kata Presiden Joko
Widodo. Presiden mengatakan bahwa laut
adalah masa depan Indonesia. Laut akan
dijadikan
tumpuan
perekonomian.
Presiden menargetkan Pelabuhan Penyeberangan
Merak-

Bakaheuni bisa memiliki lebih banyak
dermaga ke depannya. Selain itu, Presiden
Joko Widodo pun berharap percepatan
pembangunan infrastruktur pelabuhan di
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
maupun Merak bisa menjadi momentum
untuk
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi nasional, khususnya di Pulau
Sumatera.

kendaraan. KMP. Batumandi dibangun di
galangan kapal PT. Daya Radar Utama
Lampung, KMP. Sebuku dibangun di
galangan kapal PT. Mariana Bahagia
Palembang, dan KMP. Legundi dibangun
di galangan kapal PT. Dumas Tanjung
Perak Shipyard Surabaya.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
mengatakan
bahwa
pembangunan
dermaga dan tiga kapal tersebut
bersumber dari APBN multiyear dimana
seluruh pembiayaan pembangunan kapal
dan dermaga diambil dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN)
tahun 2012, 2013, dan 2014.

Pada kesempatan peresmian kapal
dan
dermaga
tersebut,
Presiden
menyampaikan bahwa secara khusus
telah menginstruksikan kepada PT.
ASDP Indonesia Ferry (persero) untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan,
termasuk di dalamnya membenahi
terminal,
agar
lebih
manusiawi.
Ditegaskan
oleh
Presiden
bahwa
kondisi pelabuhan laut dan
fasilitasnya tak boleh kalah
dengan bandar udara.

Ketiga Kapal Motor Penyeberangan
(KMP) roll on roll off (ro-ro) yang
diresmikan oleh Presiden tersebut
adalah KMP. Batumandi, KMP. Sebuku,
dan KMP. Legundi. Ketiga KMP tersebut
direncanakan akan dioperasikan dan
melayani Lintas Penyeberangan MerakBakauheni. Berdimensi panjang 109,40
meter, lebar 19,60 meter dan tinggi
5,60 meter, ketiga kapal roro ini mampu
mengangkut 812 penumpang dan 142 unit
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Total investasi pembangunan Dermaga VI
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni,
yang memiliki panjang 142 meter dan
lebar 25,5 meter dan kedalaman kolam
8,5 meter, adalah senilai Rp.121 Miliar.
Adapun investasi untuk 3 kapal senilai
Rp.483 Miliar atau masing-masing sekitar
Rp.161 Miliar.
Tiga kapal yang baru diresmikan
tersebut merupakan bagian dari program
pemerintah untuk meremajakan kapalkapal penyeberangan yang saat ini ratarata sudah berumur tua. Kehadiran kapal
baru yang berukuran besar diharapkan

akan menjadi pemicu agar operatoroperator kapal penyeberangan juga ikut
meremajakan
kapal-kapalnya
dalam
rangka meningkatkan pelayanan dan
kelancaran penyeberangan di Lintasan
Merak-Bakauheni. “Tentunya kami sangat
berterimakasih
kepada
Kementerian
Perhubungan yang telah mempercayakan
pengelolaan kapal baru ini kepada PT.
ASDP Indonesia Ferry (persero),” ujar
Danang S. Baskoro, Direktur Utama PT.
ASDP Indonesia Ferry (persero).
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
mengatakan Kementerian Perhubungan
menggenjot pembuatan kapal yang lebih
besar, sehingga dermaga cukup hingga
tujuh dermaga saja. Dengan kapal yang
lebih besar, kata Jonan, perpindahan
barang dan orang akan semakin
banyak. “Kapal kecil akan digeser ke
penyeberangan yang lebih kecil,” ujar
Jonan. Menhub Jonan berharap ketiga
kapal yang baru saja diresmikan ini akan
memberikan pelayanan terbaik menjelang
pelaksanaan Angkutan Lebaran 2015.
Kementerian Perhubungan memutuskan
untuk
menghentikan
pengalokasian
dana untuk pembangunan kapal yang
akan
dioperasikan
pada
lintasan
infoHUBDAT
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atas 5000 GT, maka kapasitas angkut
di Lintasan Penyeberangan MerakBakauheni akan menjadi lebih besar.
Jika tidak begitu, akan dibutuhkan
pembangunan dermaga-dermaga lain,
baik di Pelabuhan Penyeberangan Merak
maupun
Pelabuhan
Penyeberangan
Bakauheuni, padahal lahan yang tersedia
sangat
terbatas.
“Kalau
kapasitas
kapalnya tidak diperbesar, mungkin akan
ada sampai sepuluh dermaga,” urai Jonan.
Sementara itu Direktur Utama PT ASDP
Indonesia Ferry Danang S Baskoro
menambahkan, tiga kapal baru yang
diresmikan Presiden ini akan berperan
penting untuk kelancaran lalu lintas
orang dan barang antara Pulau Jawa dan
Sumatera. “Tiga kapal baru yang dibangun
Kementerian Perhubungan ini tentu akan
berperan besar dalam meningkatkan
kelancaran lalu liintas dan pelayanan
penyeberangan antara Pulau Sumatera
dan Jawa,” kata Danang.

terakhir dari pemerintah untuk lintasan
komersial
seperti
Merak-Bakauheni.
“Kapal-kapal untuk di lintasan komersial,
ke depan kita beli sendiri,” kata Danang.
Namun untuk rute-rute perintis, lanjut
Danang,
pemerintah
akan
tetap
mengalokasikan
dananya.
Sehingga
terjadi pemerataan pembangunan dan
ekonomi di daerah-daerah yang selama
ini belum tersentuh pembangunan. Itulah
pentingnya pengalihan alokasi dana-dana
APBN untuk pembangunan infrastruktur
seperti dermaga dan pelabuhan di pulaupulau yang selama ini masih tertinggal
pembangunannya.

penyeberangan komersial. Anggaran yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) itu akan dialihkan
untuk pembelian kapal yang akan
dioperasikan pada lintasan perintis di
banyak pulau. “Untuk kapal-kapal yang
oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (persero)
dioperasikan di lintasan komersial, kita
hentikan bantuannya. Dananya akan
kita alihkan untuk pembelian kapal yang
pengoperasiannya
di
daerah-daerah
perintis, seperti kepulauan di Indonesia
Bagian Timur,” tambah Jonan.

ASDP Indonesia Ferry (persero) harus
mengalokasikan sendiri pendanaannya.
Fokus anggaran pemerintah saat ini
adalah untuk pembelian kapal yang
dioperasikan di lintasan non komersial atau
perintis. Bukan hanya untuk kapal, untuk
pembangunan dermaga dan pelabuhan
yang sifatnya komersial juga dihentikan
seperti halnya pembangunan Dermaga
VI di Merak. “Bantuan kita cukup di sini
saja, selanjutnya silahkan dibangun dan
dibiayai sendiri oleh PT. ASDP Indonesia
Ferry (persero),” kata Jonan.

Jika PT. ASDP Indonesia Ferry (persero)
membutuhkan kapal di lintasan komersial
seperti di Lintasan Penyeberangan
Merak-Bakauheuni,
Lembar-Padang
Bai, dan Ketapang-Gilimanuk, maka PT.

Direktur Utama PT. ASDP Indonesia
Ferry (persero) Danang S. Baskoro
membenarkan hal tersebut. Tiga kapal
yang diserahkan hari ini oleh Presiden
Joko Widodo menurutnya bantuan

6

infoHUBDAT

di
wilayah
Sumatera
khususnya.
“Pembangunan infrastruktur jadi kata
kunci untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” tegas Presiden Joko
Widodo.
Acara Peresmian tiga Kapal Motor
Penumpang (KMP) dan Dermaga VI
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
oleh Presiden Joko Widodo, turut dihadiri

pula oleh Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Irman Gusman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Moch. Basoeki Hadimoeljono, Menteri
Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan
Baldan, Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan Djoko
Sasono dan Gubernur Lampung Ridho
Ficardo (*)

Pengoperasian kapal dan dermaga
baru ini juga akan menjadi infrastruktur
penting untuk menghubungkan tol Trans
Sumatera dan Trans Jawa yang akan
segera beroperasi. Melalui dilakukannya
percepatan
infrastruktur
pelabuhan
akan mempercepat pergerakan ekonomi

Untuk tahun 2016 mendatang, PT.
ASDP Indonesia Ferry (persero) akan
mengalokasikan sekitar Rp.2 triliun untuk
pembelian 20 kapal dengan bobot 750
sampai 10.000 GT, yaitu 8 kapal baru dan
12 kapal pengganti yang sudah mulai tua.
Pengoperasian Kapal
Pada kesempatan peresmian 3 KMP
dan Dermaga VI Bakauheni, Menteri
Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan
bahwa dalam lima tahun ke depan,
kapal yang beroperasi pada Lintasan
Penyeberangan
Merak-Bakauheni
minimal memiliki bobot 5000 GT. Kapalkapal yang memiliki bobot di bawah 5000
GT akan dialihkan pada lintasan lain.
Disampaikan Menhub, apabila seluruh
kapal yang beroperasi di Lintasan
Penyeberangan Merak-Bakauheni di
infoHUBDAT
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D

alam
hitungan
hari
penyelenggaraan Angkutan Lebaran
2015 akan segera tiba. Berbagai
persiapan terkait aspek penyelenggaraan
telah
dilakukan
dan
dimatangkan
oleh
Kementerian
Perhubungan.
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
2015
didasarkan
pada
Instruksi
Presiden No.3/2004 tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran,
dimana Menteri Perhubungan merupakan
koordinator Penyelenggaraan Angkutan
Lebaran. Persiapan tersebut di antaranya
pada Februari 2015 telah dilakukan rapat
koordinasi dengan BUMN terkait, pada
Maret 2015 telah dilakukan pembentukan
tim kelompok kerja Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat dan rapat-rapat
koordinasi antar kementerian/lembaga/
BUMN, serta pada April 2015 telah
dilaksanakan
rapat
persiapan
di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2015 ini
diperkirakan akan jatuh pada tanggal 1718 Juli 2015. Kementerian Perhubungan,
seperti tahun-tahun sebelumnya, kembali
akan menyelenggarakan Pos Koordinasi
(Posko) Angkutan Lebaran Nasional
pada 2-27 Juli 2015 (H-15 s.d. H+9)
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Selaku Koordinator
Pelaksana Tingkat Nasional Angkutan
Lebaran Terpadu tahun 2015 (1436 H.)
Nomor : SK.2346/AJ.201/DRJD/2015
tanggal 12 Juni 2015. Berdasarkan
Rencana Operasi Angkutan Lebaran
2015 yang disusun Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, puncak arus mudik
dan balik berbagai moda perhubungan
diprediksi akan terjadi seperti nampak
pada tabel 1.
Wilayah
penyelenggaraan
Angkutan
Lebaran 2015 dilaksanakan di seluruh
Indonesia dengan titik berat : Angkutan
Jalan (di 12 provinsi, 44 terminal),
Angkutan Sungai Danau Penyeberangan
(SDP) (di 8 lintasan utama), Angkutan Laut
(di 52 Pelabuhan), Angkutan Udara (di 35
Bandar Udara), dan Angkutan Kereta Api
(di 9 Daerah Operasi di Pulau Jawa dan 3
Divisi Regional di Pulau Sumatera).
Wilayah
penyelenggaraan
Angkutan
Jalan yang meliputi 12 provinsi dan
44 terminal, terdiri atas : Provinsi
Sumatera Utara (Terminal Amplas
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PERSIAPAN KEMENHUB
JELANG ANGKUTAN
LEBARAN 2015
Oleh: Tim Redaksi

Medan), Provinsi Lampung (Terminal
Rajabasa, Stasiun Damri), Provinsi
Banten (Terminal Pakupatan Serang,
Pondok Cabe), Provinsi DKI Jakarta
(Terminal Utama : Kampung Rambutan,
Kalideres, Pulogadung; Terminal Bantuan
: Terminal Rawamangun, Tanjung Priok,
Pasar Minggu, Muara Angke, Tanah
Merdeka, Grogol, Pinang Ranti, Rawa
Buaya, Kemayoran), Provinsi Jawa
Barat (Terminal Baranangsiang Bogor,
Bekasi,
Leuwipanjang,
Cicaheum,
Harjamukti Cirebon, Banjar, Depok,
Indihiang Tasikmalaya, Guntur Garut),
Provinsi Jawa Tengah (Tegal, Purwokerto,
Tirtonadi Solo, Terboyo dan Mangkang

Semarang), Provinsi D.I. Yogyakarta
(Terminal Giwangan, Jombor, Wonosari),
Provinsi Jawa Timur (Terminal Tambak,
Osowilangun,
Bungurasih,
Madiun,
Malang), Provinsi Bali (Terminal Mengwi/
Ubung), Provinsi Kalimantan Selatan
(Terminal Pal 6 Banjarmasin), Provinsi
Kalimantan Timur (Terminal Batu Ampar),
Provinsi Kalimantan Barat (Terminal
Batulayang), Provinsi Sulawesi Selatan
(Terminal Daya Makassar).

(Banten)
–
Bakauheni
(Lampung)
dengan 11 dermaga movable bridge, 1
dermaga plengsengan dan 56 kapal, Rute
Penyeberangan Ujung (Surabaya/Jatim) –
Kamal (Madura/Jatim) dengan 6 dermaga
movable bridge, 2 dermaga ponton, 2
dermaga plengsengan dan 5 kapal, Rute
Penyeberangan Ketapang (Banyuwangi/
Jatim) – Gilimanuk (Bali) dengan 4
dermaga movable bridge, 2 dermaga
ponton, 6 dermaga plengsengan dan 49
kapal, Rute Penyeberangan Padangbai
(Bali) – Lembar (NTB) dengan 4 dermaga
movable bridge, 1 dermaga plengsengan
dan 29 kapal, Rute Penyeberangan
Kayangan (Lombok/NTB) – Pototano
(Sumba/NTB)
dengan
4
dermaga
movable bridge dan 21 kapal, Rute
Penyeberangan Kariangau (Balikpapan/
Kaltim) – Penajam (Pasir Utara/Kaltim)
dengan 4 dermaga movable bridge, 2
dermaga plengsengan dan 12 kapal, Rute
Penyeberangan Bajoe (Sulsel) – Kolaka
(Sultra) dengan 2 dermaga movable
bridge, 2 dermaga plengsengan dan 9
kapal, Rute Penyeberangan Tanjung ApiApi (Sumsel) – Tanjung Kelian (Bangka)
dengan 2 dermaga movable bridge dan 6
kapal.
Wilayah
penyelenggaraan
Angkutan
Laut meliputi 52 pelabuhan laut, yaitu
: Belawan, Tg. Balai Asahan, Sibolga,
Pekan Baru, Dumai, Sei Pakning, Selat
Panjang, Tg. Balai Karimun, Batam, Tg.
Batu, Tg. Uban, Tg. Pinang, Sei Kolak
Kijang, Kuala Tungkal, Palembang, Teluk
Bayur, Tg. Pandan, Pkl.Balam/Muntok,
Tg. Priok, Tg. Emas, Tg. Perak, Gresik,
Benoa, Lembar, Kupang, Pontianak,
Kumai, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan,
Samarinda, Tarakan, Nunukan, Makassar,
Pare-Pare, Bau-Bau, Siwa, Kendari,
Pantoloan, Gorontalo, Bitung, Manado,
Ternate, Sanana, Ambon, Tual, Namlea,
Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, dan
Merauke. Di antara pelabuhan-pelabuhan
tersebut, pelabuhan laut yang diprediksi

Wilayah
penyelenggaraan
Angkutan
Sungai Danau Penyeberangan (SDP)
yang meliputi 8 lintasan utama, terdiri
atas : Rute Penyeberangan Merak

Puncak Arus Mudik

Puncak Arus Balik

JUMLAH KENDARAAN
Moda

2012

2013

2014

Mobil Pribadi

1,656,803

1,513,848

1,593,918

1,686,369

5.80

Sepeda Motor

2,797,278

2,043,094

1,876,460

2,022,343

7.77

Keterangan : Data pantauan Tim Posko Lapangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 6
(enam) titik pemantauan arus lalu lintas : Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua,
didapat jumlah kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan.

berpotensi
mengalami
kepadatan
penumpang, adalah Pelabuhan Batam,
Tj. Pinang, Tj. Balai Karimun, Sai Pakning,
Ternate, Lembar, Tj. Perak, Tj. Uban, BauBau, dan Tarakan.
Wilayah
Penyelenggaraan Angkutan
Udara meliputi 35 bandar udara, yaitu :
Bandar Udara Soekarno Hatta (Jakarta),
Juanda (Surabaya), Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan), Ngurah Rai
(Denpasar), Syamsuddin Noor (Banjarmasin), Sepinggan (Balikpapan), Ahmad
Yani (Semarang), Juwata (Tarakan), El
Tari (Kupang), Adi Soetjipto (Yogyakarta),
Sultan Syarief Kasim II (Pekanbaru), Sultan
Mahmud Badaruddin II (Palembang),
Supadio (Pontianak), Hang Nadim (Batam), Minangkabau (Batam), Depati
Amir (Pangkal Pinang), Adi Soemarmo
(Solo), Sam Ratulangi (Manado), Praya
(Lombok), Mutiara (Palu), Sultan Babullah
(Ternate), Sultan Thaha (Jambi), Sultan
Iskandar Muda (Banda Aceh), Tjilik Riwut
(Palangkaraya), Sentani (Jayapura), Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Raden
Inten II (Lampung), Jalaluddin (Gorontalo),
Husein Sastranegara (Bandung), Pattimura (Ambon), Haluoleo (Kendari), Biak,
Tanjung Pinang, dan Halim.
Wilayah
Penyelenggaraan Angkutan
Kereta Api meliputi 9 Daerah Operasi di
Pulau Jawa dan 3 Divisi Regional di Pulau
Sumatera, yaitu : Daop I Jakarta, Daop
II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV

JUMLAH PENUMPANG
Moda

Prediksi
Pertumbuhan (%)

Prediksi
2015

Tabel 2. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Tabel 1. Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik

Moda

Tabel 3. Jumlah Kendaraan Pribadi

2012

2013

2014

Prediksi
2015

Prediksi
Pertumbuhan (%)

Jalan

5,917,156

5,538,081

5,231,389

4,918,964

-5.97

Darat

H-2 (15 Juli 2015)

H+3 (21 Juli 2015)

Penyeberangan

3,413,282

3,484,420

3,618,245

3,747,762

3.58

Kereta Api

H-2 (15 Juli 2015)

H+2 (20 Juli 2015)

Kereta Api

3,336,098

4,355,662

5,096,472

5,531,868

8.54

ASDP

H-2, H-1 (15,16 Juli 2015) H+2, H+3 (20,21 Juli 2015)

Laut

1,585,554

1,528,141

1,628,655

1.677.515

3.00

Udara

H-1 (16 Juli 2015)

H+3 (21 Juli 2015)

Udara

3,363,107

3,681,364

4,043,769

4,126,615

2.05

Laut

H-3 (14 Juli 2015)

H+3 (21 Juli 2015)

Jumlah

17,615,197 18,587,668

19,618,530

20,002,724

1.96

Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI
Yogyakarta, Daop VII Madiun, Daop VIII
Surabaya, Daop IX Jember. Sedangkan 3
Divisi Regional di Pulau Sumatera meliputi
: Divre I Sumatera Utara, Divre II Sumatera
Barat, dan Divre III Sumatera Selatan.
Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan
Angkutan
Lebaran
tahun-tahun
sebelumnya, maka pada penyelenggaraan
Angkutan Lebaran tahun ini jumlah
penumpang angkutan umum diprediksi
seperti terlihat pada Tabel 2.
Sedangkan untuk jumlah penumpang
angkutan pribadi, pada masa Angkutan
Lebaran mendatang diprediksi seperti
terlihat pada Tabel 3.
Pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran
2015 ini, beberapa titik kemacetan yang
diprediksi masih akan terjadi yaitu : di
Merak, Cikampek dan sekitarnya, Nagrek
dan sekitarnya, Cirebon – Pejagan –
Brebes - (Ps. Gebang, Akses Tol Pejagan
dan Pejagan), Ketanggungan - Prupuk,
Ciregol, Sumpiuh, Akses Tol Semarang Ungaran, Ambarawa, Porong - Sidoarjo.
Kementerian
Perhubungan
telah
mempersiapkan
berbagai
sarana
demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2015,
seperti terlihat pada Tabel 4.
Berbagai kebijakan dan koordinasi lintas
sektoral telah dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan. Hal tersebut nampak pada :
1) Transportasi Darat
a. Kesiapan prasarana jalan dan angkutan
umum, manajemen operasional lalu
lintas dan pengendalian lalu lintas dan
pengendalian kecelakaan lalu lintas, serta
pemeriksaan kendaraan bermotor dan
pengemudi (dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan, Kementerian Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat, Kementerian
Kesehatan dan Polri)
b. Pengendalian pasar tumpah (dilakukan
oleh Pemerintah Daerah setempat)
c. Penyediaan alat berat guna antisipasi
longsor dan lain-lain (dilakukan oleh
infoHUBDAT
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Tabel 4. Jumlah Armada

JUMLAH ARMADA

Moda

2014

2015

Jalan

43.015 Bus (AKAP, AKDP,
Pariwisata)

44.871 Bus (AKAP, AKDP,
Pariwisata)

Penyeberangan

174 Kapal Ro-Ro

187 Kapal Ro-Ro

Laut

25 Kapal PELNI
28 Kapal Ro-Ro Swasta
72 Kapal Swasta
1.049 Kapal Swasta Jarak Dekat
84 Kapal Perintis
1 Kapal PT. ASDP Indonesia
(Ro-Ro)

25 Kapal PELNI
28 Kapal Ro-Ro Swasta
74 Kapal Swasta
1.049 Kapal Swasta Jarak Dekat
86 Kapal Perintis
2 Kapal TNI AL (optional jika
terjadi penumpukan penumpang
di pelabuhan yang tidak terangkut
armada nasional)

Jumlah Kapal : 1.259 kapal

aspek keselamatan, sosialisasi telah
dilakukan sejak 1 Juni 2015 (dilakukan
oleh Kementerian Perhubungan)
h.
Pengaturan mudik gratis oleh
Pemerintah
dan
Non-Pemerintah
untuk
menghindari
penumpukan
penumpang (dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan)
i. Penutupan jembatan timbang untuk
dijadikan tempat istirahat bagi pemudik
selama periode Angkutan Lebaran tahun
2015/1436 H. (dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan).

Jumlah Kapal : 1.264 kapal
Udara

Kereta Api

430 Pesawat (Kapasitas 58.585
pnp)

450 Pesawat
Luar Negeri : Kapasitas 69.665 seat/
hari
Dalam Negeri : Kapasitas 237.703
seat/hari

Lokomotif
Siap Operasi (SO)* = 416
Stamformasi = 369
Cadangan = 47

Lokomotif
Siap Operasi (SO)* = 416
Stamformasi = 369
Cadangan = 47

Kereta
Siap Operasi (SO)* = 416
Stamformasi = 369
Cadangan = 47

Kereta
Siap Operasi (SO)* = 416
Stamformasi = 369
Cadangan = 47

Jumlah KA
Siap Operasi (SO)* = 416
Stamformasi = 369
Cadangan = 47

Jumlah KA
Siap Operasi (SO)* = 416
Stamformasi = 369
Cadangan = 47

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat)
d. Pembatasan pengoperasian mobil
barang pada H-5 s. d. H+3 (dilakukan oleh
Kementerian Perhubungan).
Mulai tanggal 12 Juli 2015 (H-5) pukul
00.00 WIB s. d. tanggal 19 Juli 2015
(H+1) pukul 24.00 WIB di Provinsi
Lampung, Pulau Jawa, dan Provinsi Bali
dilarang beroperasi kendaraan angkutan
barang: Pengangkut bahan bangunan;
Kereta tempelan (truk tempelan), kereta
gandengan (truk gandengan), serta
kendaraan kontainer, dan Pengangkut
barang dengan sumbu lebih dari 2 (dua),
kecuali bagi mobil barang pengangkut :
• Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan
Bakar Gas (BBG)
• Ternak
• Bahan Pokok (beras, gula pasir, terigu,
minyak goreng, cabe merah, bawang
merah, kacang tanah, daging sapi,
daging ayam dan telur)
• Pupuk
• Susu murni
• Barang antaran pos
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• Barang ekspor/impor dari dan ke
Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Tanjung
Emas, dan Tanjung Perak yang telah
mendapat izin dari Kepala Dinas
Provinsi setempat.
Pengangkut bahan pokok yang tidak
tahan lama dan cepat rusak yang melalui
moda darat, laut, dan udara didahulukan
(diberi prioritas). Untuk kegiatan eksporimpor, diberikan dispensasi oleh Dinas
Perhubungan Provinsi setempat.
e. Pelaksanaan Inspeksi Angkutan
Umum pada masa mudik (11 dan 12 Juli
2015) dan balik (25 dan 26 Juli 2015)
Angkutan Lebaran 2015 di beberapa
terminal (dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan)
f. Pengaturan waktu sandar dan
keberangkatan kapal penyeberangan
untuk meningkatkan frekuensi kapal
disertai dengan kesiapan 8 lintasan
utama penyeberangan (dilakukan oleh
Kementerian Perhubungan dan PT. ASDP)
g. Kepada pemudik pengguna jasa motor
via media elektronik, himbauan cetak,
leaflet dan brosur, untuk memperhatikan

perintis untuk mendukung Angkutan
Lebaran (dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan)
b.
Dispensasi
kapasitas
angkut
penumpang dapat diberikan sesuai
kebutuhan dengan melihat aspek teknis
kapal dan aspek keselamatan (dilakukan
oleh Kementerian Perhubungan)
c. Penjadwalan ulang/ re-routing Kapal
PT. Pelni sesuai permintaan dari UPT
(Unit Pelaksana Teknis) (dilakukan oleh
Kementerian Perhubungan)
d. Dukungan pengoperasian Kapal TNIAL jika terjadi emergency penumpukan
penumpang jika tidak terangkut armada
nasional (dilakukan oleh TNI-AL)
Mudik Gratis 2015
Pada penyelenggaran Angkutan Lebaran
tahun ini, Kementerian Perhubungan
kembali menyelenggarakan Mudik Gratis
Sepeda Motor.

2) Transportasi Kereta Api
a. Pengurangan waktu tempuh karena
pengoperasian double track di Jalur
Pantura, kereta barang tetap beroperasi
(dilakukan oleh Kementerian Perhubungan
dan PT. KAI)
b. Memaksimalkan ketersediaan slot PLB
Lebaran serta optimalisasi penggunaan
slot yang tersedia (dilakukan oleh PT. KAI)
c. Optimalisasi penggunaan lokomotif
SO (Siap Operasi) dan awak KA untuk
dukungan angkutan penumpang dan
beberapa angkutan barang (dilakukan
oleh PT. KAI)
d. Menjalankan KA Lebaran (tambahan)
sesuai kebutuhan (dilakukan oleh PT. KAI)

Pengangkutan Melalui Truk
Mudik ditargetkan mengangkut ± 6.440
penumpang dan ± 2.975 sepeda motor,
dengan kota tujuan : Purwokerto,
Kebumen,
Wonosobo,
Magelang,
Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Tegal.
Dijadwalkan loading motor ke atas truk
akan dilakukan pada 10-11 Juli 2015 dan
pemberangkatan truk pada 13 Juli 2015
bertempat di Lapangan Parkir Gedung
Bulog Divre I DKI Jakarta. Sedangkan
penumpangnya diangkut melalui bus
yang diberangkatkan pada 14 Juli 2015 di
Jakarta International Expo Kemayoran.
Untuk Balik, ditargetkan diangkut ± 920
penumpang dan ± 400 sepeda motor
dengan kota pemberangkatan adalah
Surakarta dan Yogyakarta. Truk akan

diberangkatkan pada 23 Juli 2015
dari Kantor Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta dan Surakarta, sedangkan
bus diberangkatkan pada 24 Juli 2015
dari Kantor Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta dan Surakarta.
Pendaftaran online untuk mudik gratis
sepeda motor melalui truk dan bus
ini dimulai tanggal 1-30 Juni 2015
melalui
www.mudikgratis.dephub.
go.id. Sedangkan pendaftaran offline
dimulai tanggal 15 Juni – 8 Juli 2015 di
beberapa tempat, yaitu : Kementerian
Perhubungan, Terminal Depok, Terminal
Poris Plawad, kantor Dinas Perhubungan
Kota Tangerang Selatan, dan kantor PKB
Bulak Kapal Bekasi.

Pengangkutan Melalui Kapal Laut
Mudik ditargetkan mengangkut ± 20.000
penumpang dan ± 10.000 sepeda motor.
Rute Mudik Tanjung Priok (Jakarta) –
Tanjung Emas (Semarang) :
• Tahap I pada tanggal 11 Juli 2015;
• Tahap II pada tanggal 13 Juli 2015;
• Tahap III pada 13 Juli 2015;
• Tahap IV pada 15 Juli 2015.
Sedangkan rute Mudik Tanjung Priok
(Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) :
• Tahap I pada 11 Juli 2015;

3) Transportasi Udara
a. Meningkatkan kapasitas dengan
penerapan “Extra Flight” (dilakukan oleh
Kementerian Perhubungan)
b. Meningkatkan pelayanan kepada
penumpang di bandar udara dengan
penyediaan
fasilitas
umum
untuk
antisipasi penundaan jadwal penerbangan
(dilakukan
oleh
Kementerian
Perhubungan)
c. Mengoptimalkan jam operasi bandar
udara tertentu (dilakukan penerbangan
malam) (dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan)
d. Peningkatan pengawasan aspek
keamanan dan keselamatan penerbangan
(dilakukan
oleh
Kementerian
Perhubungan)
4) Transportasi Laut
a. Mengoptimalkan pengoperasian kapal

Suasana Pendaftaran Mudik Gratis di Kementerian Perhubungan, Jakarta

• Tahap II pada 12 Juli 2015.
Sedangkan untuk Balik, ditargetkan
mengangkut ±10.000 penumpang dan
±5.000 sepeda motor. Rute Balik Tanjung
Emas (Semarang) – Tanjung Priok
(Jakarta) :
• Tahap I pada tanggal 21 Juli 2015;
• Tahap II pada tanggal 23 Juli 2015;
• Tahap III pada tanggal 24 Juli 2015;
• Tahap IV pada tanggal 25 Juli 2015.
Sedangkan rute Balik Tanjung Perak
(Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) :
• Tahap I tanggal 21 Juli 2015;
• Tahap II tanggal 25 Juli 2015.
Pendaftaran untuk mudik gratis sepeda
motor melalui Kapal Laut ini dapat
dilakukan di Kementerian Perhubungan
dan Pelabuhan Tanjung Priok dimulai dari
tanggal 15 Juni – 8 Juli 2015, sedangkan
pendaftaran secara online dimulai tanggal
1 Juni 2015 – 30 Juni 2015 melalui www.
mudikgratis.dephub.go.id, dan daftar
ulang dilakukan di Kantor Kementerian
Perhubungan dan Pelabuhan Tanjung
Priok.
Pengangkutan Melalui Kereta Api
Mudik ditargetkan akan mengangkut +
4.200 sepeda motor, dengan tujuan :
• Jakarta Gudang – Tegal – Pekalongan
– Semarang Tawang (Lintas Utara)
• Jakarta Gudang – Kroya – Kutoarjo –
Lempuyangan – Solo Jebres (Lintas
Selatan)
Stasiun pemberangkatan adalah Jakarta
Gudang.
Sedangkan
untuk
Balik,
ditargetkan akan mengangkut + 4.200
sepeda motor, dengan tujuan :
• Jakarta Gudang – Tegal – Pekalongan
– Semarang Tawang (Lintas Utara)
• Jakarta Gudang – Kroya – Kutoarjo –
Lempuyangan – Solo Jebres (Lintas
Selatan)
Stasiun pemberangkatan dari Semarang
Tawang dan Solo Jebres.
Pendaftaran untuk pengangkutan melalui
Kereta Api dilakukan pada tanggal 17
Juni 2015 bertempat di Kementerian
Perhubungan.
Berbagai sistem informasi dan komunikasi
telah disiapkan Kementerian Perhubungan
dalam rangka kelancaran dan kesuksesan
penyelenggaraan Angkutan
Lebaran
2015, di antaranya :
• Mengedepankan teknologi informasi
yang “real time”,
• Dapat diakses oleh masyarakat luas
dan operator melalui berbagai media
dan jejaring sosial:
• Website : http://www.dephub.go.id
infoHUBDAT
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atau http://anglebtal.ditlala.dephub.
go.id atau http://cctv-stasiun.dephub.
go.id atau www.mudikgratis.dephub.
go.id.
• SMS center : 0813 8006 8000 atau
3977
• Yahoo Messenger : infomudik@
yahoo.co.id
• Facebook : RTTMC HUBDAT
• Twitter : @infomudikllaj; @
perkeretaapian
• Sosialisasi melalui penyebaran
2.100.000 peta jalur mudik, leaflet,
spanduk, media elektronik, dan lainlain.
Pendaftaran mudik gratis secara online
dimulai tanggal 1 Juni 2015 – 30 Juni
2015 secara serentak dan pendaftaran
offline dimulai tanggal 15 Juni – 8 Juli
2015 bertempat di kantor Kementerian
Perhubungan.
Selain itu, Kementerian Perhubungan,
khususnya
Direktorat
Jenderal
Perhubungan Darat pun melakukan
berbagai langkah persiapan menjelang
pelaksanaan Angkutan Lebaran 2015/1436
H. Pada 30 Mei lalu, Direktur Jenderal
Perhubungan Darat didampingi oleh
Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Eddi, Direktur Bina Sistem Transportasi
Perkotaan (BSTP) J.E. Wahjuningrum,
dan Direktur Keselamatan Transportasi
Darat Gede Pasek Suardika melakukan
peninjauan ke Pelabuhan Penyeberangan
Merak dan Bakauheni. Pada kesempatan
tersebut Kepala Cabang PT. ASDP
Merak dan Bakauheni masing-masing
menyampaikan paparan terkait kesiapan
dan antisipasi kedua pelabuhan tersebut
menghadapi masa Angkutan Lebaran
2015/1436 H. Sebagai lintasan terpadat
dan menjadi jalur vital penyeberangan
pemudik dari dan ke Pulau Jawa dan
Sumatera, kesiapan Pelabuhan Merak
maupun Bakauheni menjadi perhatian
besar pemerintah demi kelancaran dan
keberhasilan penyelenggaraan Angkutan
Lebaran mendatang.
Pada 31 Mei 2015, kembali Direktur
Jenderal Perhubungan Darat didampingi
Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan
(LLAJ), Direktur Bina Sistem Transportasi
Perkotaan
(BSTP)
dan
Direktur
Keselamatan Transportasi Darat (KTD)
melakukan peninjauan Jalur Pantai
Utara Jawa (Pantura) melalui Tol
Cikampek hingga Palimanan yang baru
saja diresmikan. Sebagai jalur tol baru,
Tol Cikapali dipandang akan menjadi
primadona baru bagi para pemudik yang
menuju timur Pulau Jawa. Kesiapan
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Peninjauan kesiapan
Tol Cikapali, Brebes,
31 Mei 2015.

sarana dan prasarana sebagai jalan tol
baru tentu harus dipersiapkan dengan
matang,
agar
dalam
pelaksanaan
Angkutan Lebaran mendatang, jalur ini
dapat aman, selamat dan nyaman dilalui.

Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan
Angkutan
Lebaran Terpadu
dan Persiapan
Pelaksanaan
Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun
2015 atau 1436 H
di Kementerian
Perhubungan,
Jakarta, Selasa,
30 Juni 2015.

pengalaman masa Angkutan Lebaran
tahun sebelumnya.
Peninjauan Jembatan Timbang Gentong

Pada 2 Juni 2015, Direktur Jenderal
Perhubungan Darat bersama Direktur Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Direktur
Bina Sistem Transportasi Perkotaan
melakukan perjalanan meninjau kesiapan
Jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela)
melalui Jalur Tol Cikampek, Cipularang,
Nagrek, Malangbong hingga Tasikmalaya.
Pada peninjauan ini, bersama Walikota
Tasikmalaya Budi Budiman, Dirjen
Perhubungan Darat melihat kondisi
Terminal Indihiang Tasikmalaya dan
kesiapannya jelang Angkutan Lebaran.
Selain itu, ditinjau pula Jembatan
Timbang Gentong yang akan menjadi
salah satu lokasi rest area selama musim
Angkutan Lebaran, kondisi Jalan Lingkar
Gentong dan Nagrek sebagai salah satu
potensi titik kemacetan berdasarkan

Selain kunjungan lapangan melakukan
peninjauan
kesiapan
sarana
dan
prasarana,
telah
dilakukan
pula
beberapa rapat persiapan Angkutan
Lebaran 2015/1436 H., baik yang
diselenggarakan
secara
internal
Kementerian Perhubungan, maupun yang
melibatkan koordinasi dengan instansi
maupun stakeholder terkait. Salah satu
di antaranya adalah pada 4 Juni 2015,
Dirjen Perhubungan Darat menjadi salah
satu narasumber dalam Rapat Koordinasi
Bidang Operasional Pengamanan Idul
Fitri 2015/1436 H.
Berbagai
sarana
penunjang
yang
mendukung kelancaran dan kesuksesan
Angkutan Lebaran 2015/1436 H. akan
disiapkan oleh Badan Metereologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG),
BASARNAS dan Kementerian Kesehatan.
Layanan BMKG akan mempublikasikan

informasi cuaca setiap hari melalui
website dan jejaring sosial. Layanan
BASARNAS berupa penyiagaan sarana
dan prasarana SAR unit (SRU) darat, laut,
maupun udara berikut dengan personil dan
fasilitas pendukung lainnya, baik di kantor
pusat BASARNAS maupun di kantor
SAR daerah. Kementerian Kesehatan
sendiri akan memberikan layanan berupa
pemantauan yang dilakukan di pos
pelayanan kesehatan di jalur mudik di jalan
raya, pelabuhan laut, bandara udara dan
tempat-tempat berkumpulnya pemudik,
seperti : terminal bus, stasiun kereta api,
rest area dan tempat wisata. Layanan
komunikasi yang disediakan Kementerian
Kesehatan berupa Posko Lebaran Sehat
PP dan PL, yang melakukan pemantauan
data penyakit dan kecelakaan melalui
telepon : (021) 42877587 atau (021)
4215573 atau email : subditmatra@gmail.
com. Selain itu, disediakan pula Posko
PTRC (Pusat Tanggap Respon Cepat)
Halo Kemkes (kode lokal) – 500567 email
: kontak@kemkes.go.id. (*/RS)
infoHUBDAT
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TEKNOLOGI PEMBATASAN
KECEPATAN KENDARAAN
Oleh : Saiful Bachri
Kepala Seksi Monitoring Operasional, Sub Direktorat Pengendalian Operasional
Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

B

eberapa waktu lalu telah terjadi
kecelakaan tunggal yang dialami
oleh PO. Sang Engon dengan
nomor polisi B 7222 KGA di Jalan Tol
Jatingaleh Km. 9.300 di Jangli, Semarang,
Jawa Tengah pada 20 Februari 2015
sekitar pukul 13.30 WIB. Kecelakaan ini
mengakibatkan korban meninggal dunia
sebanyak 18 orang, korban luka berat
sebanyak 14 orang dan korban luka
ringan sebanyak 39 orang.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara
(TKP),
pengemudi
diduga
kurang
konsentrasi akibat mengalami kelelahan.
Pada saat kecelakaan terjadi, Bus PO.
Sang Engon melaju dengan kecepatan
115 km/jam. Pengemudi bisa melewati
tikungan pertama dan menyalip tiga mobil
di depannya. Namun pada 200 meter
berikutnya, pengemudi tidak mengurangi
kecepatan padahal tikungan di lokasi
tersebut lebih tajam dan berbentuk
memutar.

Andaikan pengemudi bus tersebut
mematuhi aturan rambu-rambu kecepatan
atau kecepatan busnya tidak lebih dari 60
km/jam pada saat memasuki tikungan,
hampir dapat dipastikan kecelakaan
dapat dihindari. Dengan kecepatan
tinggi tersebut (115 km/jam), pengemudi
yang sudah memasukan perseneling
ke gigi 5, tidak mencoba menurunkan
persenelingnya sehingga kecepatan tetap
kencang. Meski sudah membanting setir,
gaya sentrifugal pada akhirnya tetap
menyeret bus yang sudah mulai miring ke
kanan hingga menabrak beton pembatas
jalan.
Memperhatikan kronologis kecelakaan
dahsyat tersebut, keberadaan teknologi
pembatasan
kecepatan
kendaraan
dirasakan semakin penting untuk mampu
mengendalikan kecepatan kendaraan
secara pintar. Pembatasan kecepatan
adalah suatu ketentuan untuk membatasi
kecepatan lalu lintas kendaraan dalam
rangka menurunkan angka kecelakaan
lalu lintas. Untuk membatasi kecepatan
ini digunakan aturan yang sifatnya umum
maupun aturan yang sifatnya khusus
untuk membatasi kecepatan yang lebih
rendah karena alasan keramaian, di
sekitar sekolah, banyaknya kegiatan
di sekitar jalan, penghematan energi
ataupun karena alasan geometrik jalan.

jumlah korban yang meninggal akibat
kecelakaan lalu-lintas. Adapun salah
satu teknologi pembatasan kecepatan
kendaraan disebut Intelligent Speed
Adaptation (ISA).
Intelligent Speed Adaptation (ISA)
dikenal sebagai pemberi isyarat pintar
yang merupakan sistem pembatasan
kecepatan kendaraan di jalan raya dan
mengimplementasikan tindakan ketika
kendaraan terdeteksi akan melebihi batas
kecepatan. Hal ini dapat dilakukan melalui
sistem pemanduan untuk pengemudi atau
melalui sistem intervensi, dimana sistem
mengemudi
kendaraan
dikendalikan
secara otomatis untuk mengurangi
kecepatan kendaraan.
Gambar 2. Bekas jejak Bus Sang Engon yang terseret setelah melewati pembatas jalan

Kurang lebih sepertiga korban kecelakaan
yang meninggal dunia disebabkan
karena adanya pelanggaran kecepatan.
Pembatasan kecepatan akan merupakan
alat yang ampuh untuk mengendalikan

Gambar 1. Kondisi Bus Sang Engon yang terbalik setelah melewati pembatas jalan

Intelligent Speed Adaptation (ISA)
menggunakan informasi perjalanan atau
tracking kendaraan untuk menentukan
kecepatan yang seharusnya. Informasi ini
dapat diperoleh dengan menggabungkan
koordinat jalan serta data informasi
kecepatan pada zona yang telah
ditetapkan (misalnya daerah perkotaan
yang memiliki batas kecepatan rendah)
atau melalui teknologi yang memiliki fiitur
untuk mendeteksi sinyal batas kecepatan.
Sistem Intelligent Speed Adaptation
(ISA) dirancang untuk mendeteksi
dan mengingatkan pengemudi ketika
kendaraan
telah
memasuki
zona
kecepatan yang ditetapkan, misalnya
batas kecepatan di zona sekolah dan
batas kecepatan pada kondisi tertentu,
seperti geometri jalan, cuaca buruk atau
kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan
atau perbaikan jalan.
Sistem Intelligent Speed Adaptation (ISA)
juga akan memberikan informasi tempat
– tempat berbahaya (rawan kecelakaan),
seperti tempat khusus pejalan kaki,
tempat penyeberangan atau perlintasan
kereta api, persimpangan, dan lain-lain.
Tujuan dari Intelligent Speed Adaptation
(ISA) adalah untuk membantu pengemudi
dalam mengendalikan batas kecepatan
selama perjalanan dan ketika memasuki
zona kecepatan yang telah ditetapkan.
Penelitian telah menemukan bahwa
di daerah perkotaan, resiko korban
kecelakaan adalah dua kali lipat untuk
setiap 5 km/jam di atas batas. Jadi
mengendara dengan kecepatan 70 km/
jam di zona 60 km/jam adalah empat kali
lipat resiko kecelakaan yang mengancam.
***

Gambar 3. Cara Kerja Intelligent Speed Adaptation (ISA)
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info LLASDP

KURANGI POLUSI
DENGAN TEKNOLOGI

Shore Connect Electricity Supply,
Program Pengurangan Emisi Gas Buang
di Pelabuhan Penyeberangan Merak
Oleh : Aminuddin Anhar
Staf Subdit Jaringan Pengembangan Transportasi ASDP,
Direktorat LLASDP

P

elabuhan Penyeberangan Merak
di Banten adalah pelabuhan
penyeberangan yang melayani lintas
penyeberangan antara Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera (Bakauheni – Lampung).
Pelabuhan Penyeberangan Merak ini
merupakan pelabuhan penyeberangan
yang paling sibuk di Indonesia di samping
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
sendiri sebagai pelabuhan tujuan. Pada
tahun 2014, Pelabuhan Penyeberangan
Merak setiap hari bisa melayani rata – rata
83 trip kapal penyeberangan berbagai

Aplikasi Shore Connect Electricity Supply
pada kapal ferry di Belanda

ukuran dan tercatat dapat mengangkut
kurang lebih 18.717.675 penumpang dan
3.896.382 kendaraan campuran berbagai
jenis. Trip total pada tahun 2014 untuk
lintas penyeberangan Merak – Bakauheni
adalah sebanyak 60.226 round trip.
Di pelabuhan Merak setiap hari bersandar
52 unit kapal penyeberangan berbagai
macam ukuran di 5 unit dermaga yang
ada. Setiap kapal penyeberangan tersebut
mempunyai minimal 2 unit mesin bantu
(auxiliary engine) yang menghasilkan

tenaga listrik untuk mengoperasikan
segala peralatan yang ada di kapal.
Umumnya kapal – kapal penyeberangan
yang beroperasi di Merak berusia lebih
dari 10 tahun dengan teknologi mesin
utama dan mesin bantu masih mempunyai
emisi gas buang yang cukup tinggi.
Untuk mengurangi emisi gas buang dakam
rangka meningkatkan kualitas udara, di
Pelabuhan Penyeberangan Merak dapat
dilakukan dalam berbagai macam usaha.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan
adalah dengan memakai prosedur
Shore Connect Electricity Supply, yaitu
menyuplai tenaga listrik dari darat ke kapal
untuk mengganti pemakaian mesin bantu
kapal dalam menyuplai kebutuhan listrik
kapal pada saat kapal melakukan proses
bongkar – muat. Prosedur ini sudah jamak
digunakan di pelabuhan – pelabuhan
modern di dunia yang tidak mempunyai
masalah dengan kontinuitas suplai tenaga
listrik dalam pengoperasian pelabuhan.
Salah
satu
contoh
yang
sudah
melaksanakan program ini adalah di
Pelabuhan Goteborg Swedia, di mana rata
– rata setiap kapal ferry yang bersandar
menghasilkan Nox 200 Kg, Sox 80 Kg
dan Solid Matter sebanyak 5 Kg. Melalui
program ini didapatkan pengurangan
menjadi Nox 80 Kg, Sox 60 Kg dan Solid
Matter sebanyak 2 Kg serta didapatkan
lingkungan yang lebih bersih dan tenang.
Konsep Shore Connect Electricity Supply
ini merupakan salah satu program dalam
pengurangan emisi gas buang yang
dilakukan oleh IMO (International Maritime
Organisation) menurut aturan Marpol 73/78
dan peraturan turunannya. Kemudian oleh
berbagai asosiasi pelabuhan contohnya
WPCI (World Port Climate Initiatives)
dan International Network of Port Cities
melakukan usaha pengurangan emisi gas
buang di lingkungan pelabuhan dengan
mengakomodir program Shore Connect
Electricity Supply tersebut di pelabuhan
anggota asosiasinya.
Keuntungan
menggunakan
program
Shore Connect Electricity Supply adalah:
1. Mengurangi biaya pelabuhan;
2. Mengurangi emisi gas buang Nox, Sox,
PM (particular matter – material padat)
maupun Cox secara signifikan;
3. Mengurangi pemakaian BBM untuk
operasional mesin bantu kapal;
4. Mengurangi biaya perawatan dan
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Gambar 1. Diagram Shore Connect Electricity Supply
Keterangan Gambar :

1. Sambungan listrik ke jaringan internal di Pelabuhan
2. Sirkuit pemutus otomatis untuk mencegah kerusakan apabila terjadi kecelakaan
pengoperasian, di mana peralatan ini harus ada
3. Sistem relay dan penguncian di sisi darat
4. Circuit Board dan Switch untuk ground
5. Sambungan listrik darat ke kapal, termasuk Kabel HV dan rel, socket, kabel
komunikasi dan fasilitas dan lain – lain
6. Sama dengan no. 5
7. Sama dengan no. 5
8. Sistem relay Pelindung dan pengunci di relay kapal relay
9. Circuit Board dan switch ground di kapal
10. Apabila voltase listrik di kapal berbeda dengan di darat maka diperlukan adapter
11. Switch on di kapal

pemeliharaan mesin bantu kapal;
5. Mengurangi getaran dan gangguan
suara (noise and vibration) dari kapal;
dan
6. Menciptakan lingkungan kerja yang
lebih baik bagi para awak kapal dan
penumpang.
Program Shore Connect Electricity Supply
ini akan berjalan dengan efektif dengan
persyaratan sebagai berikut:
• Suplai tenaga listrik yang kontinyu dan
konstan;
• Peralatan kelistrikan di pelabuhan dan
kapal yang mempunyai kualitas baik;
• Lingkungan dan infrastruktur peralatan
mekanis di pelabuhan dan kapal yang
mendukung;
• Prinsip safety yang harus selalu
diterapkan;
• Peralatan kelistrikan di kapal dan
pelabuhan harus kompatibel;
• Selalu diadakan pengecekan dan
testing serta kalibrasi peralatan.
Persyaratan
utama
agar
program
ini dapat dilaksanakan di pelabuhan
penyeberangan Merak maupun di
pelabuhan penyeberangan lainnya adalah
keandalan penyediaan listrik secara
kontinyu dan konstan dimana hal ini
menjadi domain dari pemerintah di bidang
sektor energi. Selain itu dibutuhkan
regulasi dan insentif untuk menarik
operator kapal agar mau berinvestasi
dalam pemasangan peralatan yang
dibutuhkan di kapal mereka. Insentif yang
diberikan dapat berupa:
1. Pengurangan atau diskon biaya –
biaya pelabuhan yang dibebankan ke
operator kapal;
2. Subsidi
dari
pemerintah
untuk
mengurangi
harga listrik berkaitan
dengan program pengurangan polusi;
3. Pengurangan pajak yang ditimbulkan
dari pengusahaan kapal.
Diharapkan melalui dukungan pemerintah,
program ini dapat dilaksanakan secara
nasional dimulai dengan Pelabuhan
Penyeberangan Merak dan pelabuhan
lain yang memenuhi persyaratan. (*)

Gambar 2. Ilustrasi Green Power Supply untuk Shore Connect Electricity Supply
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info BPLJSKB

HARUSKAH MOBIL
PENUMPANG
DILENGKAPI BAN
CADANGAN?
Oleh: Danang Sulistyawan
Staf pada Balai Pengujian Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi

Sumber: http://www.dailymail.co.uk/

B

an
merupakan
salah
satu
komponen yang sangat penting
pada setiap kendaraan bermotor
untuk dapat berjalan. Namun begitu,
ban pada akhirnya akan mengalami
kerusakan, baik itu karena aus, bocor,
ataupun pecah. Salah satu solusi yang
biasa digunakan adalah ban cadangan
yang dapat digunakan untuk mengganti
ban terpasang yang mengalami masalah
tersebut.
Seperti yang disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 55 tahun 2012
tentang Kendaraan, ban cadangan
merupakan salah satu perlengkapan
yang dipersyaratkan (terkait laik jalan)
pada semua jenis kendaraan bermotor,
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selain sepeda motor. Khusus pada mobil
penumpang, pada saat ini sudah banyak
produsen ban yang mengembangkan
berbagai teknologi yang dapat digunakan
sebagai pengganti peran dan fungsi ban
cadangan, yaitu penggunaan ban jenis
run flat dan tyre repair kit.
Pada kenyataannya, sudah banyak mobil
penumpang yang diproduksi saat ini
telah memanfaatkan teknologi tersebut.
Saat ini, penggunaan ban jenis run
flat sudah mudah dijumpai pada mobil
penumpang produksi Eropa seperti
BMW dan Mercedes-Benz. Di sisi lain,
mobil penumpang produksi Jepang,
seperti Toyota sudah mulai meninggalkan
penggunaan ban cadangan dan beralih

dengan penggunaan tyre repair kit. Tulisan
ini akan mencoba memberikan gambaran
umum dan penjelasan singkat mengenai
karakteristik ban cadangan, ban jenis run
flat, dan tyre repair kit.
Dapat dilihat dari namanya, ban cadangan
adalah ban tambahan yang dapat
digunakan untuk mengganti ban yang
terpasang pada mobil penumpang apabila
mengalami masalah kebocoran atau
pecah. Ban ini biasa disimpan di bagian
luar kendaraan seperti bagian belakang
atau di bawah rangka. Namun begitu,
ada pula beberapa tipe mobil penumpang
dimana ban cadangan disimpan di bagian
dalam kendaraan.
Kelebihan ban cadangan:
a. Handal
Ban cadangan dapat digunakan untuk
mengganti semua permasalahan ban
yang terpasang baik yang mengalami
kebocoran maupun pecah.
b. Murah
Harga ban terpasang dan ban cadangan
relatif murah (bila dibandingkan dengan
ban jenis run flat).
Kelemahan ban cadangan:
a. Berat dan boros
Adanya ban cadangan berarti ada berat
tambahan pada kendaraan. Sebagai
contoh, berat sebuah ban yang ukurannya
225/55R17 beserta velg-nya dapat
mencapai 22 kg. Secara teori, adanya
beban tambahan ini akan menyebabkan
konsumsi bahan bakar menjadi lebih
banyak. Sebuah studi yang dilakukan
oleh Ricardo Inc. pada tahun 2007
menunjukkan bahwa setiap penambahan
muatan sebesar 100 lbs (± 45 kg.),
konsumsi bahan bakar sebuah mobil
dapat meningkat hingga 1,3%.
b. Tidak seimbang
Seperti yang disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan, ban cadangan dimungkinkan
mempunyai telapak ban yang berbeda
asalkan mempunyai diameter keseluruhan
yang sama dengan ban terpasang.
Sayangnya, beberapa mobil penumpang
menggunakan ban yang mempunyai
ukuran berbeda antara sumbu 1 (roda
depan) dan sumbu 2 (roda belakang).
Apabila ban cadangan mempunyai ukuran
seperti ban yang terpasang pada sumbu
1 tetapi yang mengalami masalah adalah
ban yang terpasang pada sumbu 2, maka
apabila ban cadangan tersebut dipasang
pada sumbu 2 akan menyebabkan
ketidakseimbangan saat mobil berjalan
karena ukuran ban yang berbeda antara
kiri dan kanan.

c. Proses penggantian susah
Proses penggantian ban terpasang yang
mengalami masalah dengan ban cadangan
terkadang susah dilakukan terutama
oleh perempuan atau orang yang tidak
terbiasa dengan kegiatan penggantian
ban tersebut. Mereka biasanya akan
kesulitan dalam melepaskan ban yang
terpasang, mengangkat ban cadangan
dan ban yang terpasang, serta memasang
ban cadangan. Setelah itu ada masalah
lain, yaitu apakah ban cadangan sudah
terpasang dengan tepat dan kencang.
Hal tersebut sangat penting karena terkait
dengan keselamatan berkendara saat
mobil tersebut dijalankan kembali. Selain
itu, terkadang tempat penyimpanan ban
juga sulit diakses (misal: di bawah rangka
kendaraan).

Sumber: http://www.askthemechanic.co.uk/

tingkat kerusakan ban dan berat muatan
yang dibawa oleh mobil tersebut.
Biasanya, ban jenis run flat ini mempunyai
kode khusus dimana tiap produsen
mempunyai kode yang berbeda-beda
antara lain:
PRODUSEN

d. Tidak aman
Pada saat melakukan penggantian
ban, pengemudi atau penumpang
harus keluar dari mobil. Kondisi ini
bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain
untuk melakukan kejahatan, seperti
perampokan.
e. Butuh tempat/ruang penyimpanan
Perlu adanya tempat atau ruang
khusus pada mobil penumpang untuk
penyimpanan ban cadangan.
f. Peruntukan terbatas
Ban cadangan ini hanya dapat mengatasi
salah satu ban yang bermasalah (karena
mobil biasanya hanya membawa satu
ban cadangan) padahal bisa jadi ada
beberapa ban yang bermasalah pada saat
yang bersamaan.
Ban Jenis Run Flat
Pada intinya, ban jenis run flat adalah
ban yang mengalami penguatan pada
dinding samping kanan dan kiri. Pada
saat ban mengalami kebocoran dan
tekanan angin hilang, ban ini tidak akan
kempes tetapi bentuk ban masih akan
terjaga karena struktur dinding yang kuat
tersebut sehingga kendaraan tetap dapat
berjalan dengan baik. Dengan kondisi
ban jenis run flat yang bocor, kendaraan
masih dapat dijalankan sampai dengan
kecepatan 80 km/jam sejauh 100 km.
Namun secara umum, kecepatan dan
jarak tempuh tersebut tergantung pada

KODE

Bridgestone

RFT (Run Flat Tyre)

Dunlop

DSST (Dunlop
Self-Supporting
Technology)

Goodyear

EMT (Extended
Mobility Technology)

Michelin

ZP (Zero Pressure)

Pirelli

Run Flat

Continental

SSR (Self
Supporting Run Flat
Tyre)

Kelebihan ban jenis run flat :
a. Handal
Saat mengalami kebocoran, ban jenis
run flat ini masih dapat digunakan dan
tidak perlu melakukan perbaikan maupun
penggantian langsung. Ban tetap masih
dapat digunakan asalkan dinding samping
ban tidak mengalami kerusakan. Selain
itu, mobil juga tetap dapat dijalankan
walaupun ban yang mengalami kebocoran
tidak hanya satu.
b. Ringan dan irit
Mobil penumpang tidak perlu membawa
lagi ban cadangan sehingga tidak ada
beban tambahan pada mobil penumpang.
Dengan berat yang lebih ringan
(dibandingkan dengan membawa ban
cadangan) maka konsumsi bahan bakar
akan lebih sedikit.
c. Tidak butuh ruang penyimpanan
Mobil penumpang tidak perlu lagi
menyediakan tempat khusus untuk
penyimpanan ban cadangan maupun
tyre repair kit. Dengan begitu, ruang
yang ada pada mobil penumpang dapat
dimanfaatkan untuk keperluan yang lain.

d. Aman
Pengemudi atau penumpang tidak perlu
lagi berhenti dan keluar dari mobil untuk
melakukan perbaikan atau penggantian
apabila ban jenis run flat ini bocor. Oleh
karena itu, keamanan pengemudi atau
penumpang relatif lebih aman dari
kejahatan seperti perampokan.
Kelemahan ban jenis run flat:
a. Mahal
Harga ban jenis run flat ini lebih mahal
dibanding dengan ban biasa. Pada salah
satu situs belanja ban online (www.
national.co.uk), untuk merek, tipe, dan
ukuran ban yang sama, (misal: ban
Michelin Primacy 3 – 225/55R17), harga
satu ban jenis run flat bisa lebih mahal
hingga 40% dibanding ban biasa.
b. Peruntukan terbatas
Ban jenis run flat ini hanya dapat mengatasi
masalah ban bocor. Selain itu, lamakelamaan kemampuan ban tersebut akan
berkurang menjadi seperti ban “biasa” dan
kondisinya tidak dapat dipulihkan kembali.
Tyre Repair Kit
Teknologi tyre repair kit ini biasanya
terdiri dari 2 komponen utama, yaitu
tyre sealant dan tyre inflator (kompresor
angin). Tyre sealant ini berfungsi untuk
menutup lubang kebocoran pada ban
(misalkan yang diakibatkan oleh paku).
sedangkan tyre inflator berfungsi untuk
menggelembungkan kembali ban yang
kempes.
Kelebihan tyre repair kit:
a. Handal
Tyre repair kit ini dapat digunakan beberapa
kali untuk memperbaiki beberapa ban yang
mengalami masalah kebocoran. Sehingga
perlengkapan ini dapat diandalkan apabila
ada beberapa ban yang bocor pada saat
yang bersamaan.
b. Ringan dan irit
Perlengkapan tyre repair kit yang lebih
infoHUBDAT
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Pada kenyataannya, banyak mobil impor
baik dari Eropa maupun Jepang yang tidak
dilengkapi dengan ban cadangan. Tekait
dengan uji tipe yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, mobil
penumpang harus dilengkapi dengan ban
cadangan. Hal tersebut membuat para
importir menambahkan ban cadangan
saat melakukan proses uji tipe. Namun
begitu, ban cadangan yang ditambahkan
tersebut hanya sekedar dimasukkan ke
dalam mobil karena memang tidak ada
tempat penyimpanan khusus. Tetapi hal
ini akan menjadi masalah pada beberapa
tipe mobil penumpang (misal: mobil sedan
sport) yang tidak mempunyai ruang bagasi
atau ruang lain (baik di dalam maupun di
luar kendaraan) yang memadai untuk
menyimpan ban cadangan.

Sumber: http://www.elexusparts.com/

ringan dibanding ban cadangan akan
menyebabkan konsumsi bahan bakar
mobil penumpang menjadi lebih sedikit.
c. Ruang penyimpanan kecil
Perlengkapan tyre repair kit tidak
membutuhkan ruang penyimpanan yang
besar seperti untuk ban cadangan.
d. Murah
Harga perlengkapan tyre repair kit relatif
lebih murah dibandingkan harga ban
cadangan atau ban jenis run flat.
e. Proses perbaikan mudah
Proses perbaikan ban yang bocor dengan
menggunakan tyre repair kit relatif lebih
mudah dilakukan. Pengemudi atau
penumpang cukup menginjeksikan tyre
sealant dan angin secara bersamaan
kedalam ban yang bocor.
Kelemahan tyre repair kit:
a. Kurang aman
Pada saat ban bocor, pengemudi atau
penumpang harus keluar dari kendaraan
untuk melakukan perbaikan ban. Kondisi
ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang
lain untuk melakukan kejahatan, seperti
perampokan.
b. Peruntukan terbatas
Secara umum, tyre repair kit hanya dapat
digunakan untuk memperbaiki ban yang
mengalami kebocoran, tetapi tidak dapat
digunakan untuk memperbaiki ban yang
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robek atau pecah. Beberapa produk tyre
repair kit terbatas hanya mampu menutup
lubang kebocoran yang diameternya
mencapai 0,25 in (± 6,5 mm).

Secara umum, baik ban cadangan, ban
jenis run flat, dan repair kit mempunyai
kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Pada prinsipnya, mobil penumpang
bukanlah membutuhkan ban cadangan
melainkan
membutuhkan
“sesuatu”
yang dapat mengatasi masalah pada
saat ban mengalami aus, bocor, dan
pecah. “Sesuatu” tersebut dapat berupa
perlengkapan maupun teknologi yang
dapat digunakan untuk sementara waktu
agar mobil dapat tetap dapat dijalankan
sebagaimana mestinya sebelum akhirnya
diperbaiki maupun diganti dengan ban
yang masih laik untuk digunakan. (*)

Sumber: http://eversafe-china.en.alibaba.com/

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

KESELAMATAN BERLALU LINTAS
PADA PERLINTASAN SEBIDANG
Oleh : Adittya Mininda – Staf Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

K

omite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
melansir masih ada 2.000 perlintasan sebidang se-Pulau
Jawa yang bisa menimbulkan kecelakaan antara kereta
api dan pejalan kaki atau kendaraan bermotor/tidak bermotor.
Perlintasan sebidang kerap menjadi penyebab kecelakaan
kereta api dan kendaraan jenis lain. Dalam kondisi seharihari perlintasan sebidang memang kerap membahayakan
karena faktor kemacetan kendaraan yang melintas dengan
lalu lalang frekuensi kereta api. Sepanjang periode tahun 2004
sampai dengan 2012 kecelakaan di perlintasan sebidang telah
mengakibatkan korban 322 orang Meninggal Dunia (MD), 339
Luka Berat (LB), dan 220 Luka Ringan (LR).
Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang
menimbulkan kerugian jiwa maupun materi. Salah satu contoh
kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang adalah terjadinya
kecelakaan truk tangki Pertamina dengan Commuter Line
Serpong - Tanah Abang di pintu perlintasan kereta api di Jalan
Bintaro Permai - Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2013.
Kecelakaan tersebut sangatlah tragis. Bagaimana tidak tragis
ketika Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Serpong-Tanah
Abang bertabrakan dengan truk tangki berisi premium milik
Pertamina di Jalan Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, sehingga mengakibatkan sekitar enam orang tewas
(termasuk masinis) dan lebih dari 70 orang terluka.
Permasalahan terjadinya kecelakaan dapat kita lihat
dari aspek teknis, dimana :
1.
Banyak perlintasan sebidang yang terletak pada tikungan
jalan, sehingga perlu dipasang perambuan tambahan sesuai
dengan kondisi eksisting jalan atau hingga direkomendasikan
untuk “realinyemen jalan” (berkoordinasi dengan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
2.
Banyak perlintasan sebidang dengan kondisi lingkungan
yang mengakibatkan gangguan pandangan bebas bagi masinis

Tabel 1
Jumlah Korban Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, data sampai dengan bulan Mei 2013

Gambar 1
Lokasi dan ilustrasi kecelakaan di Perlintasan Sebidang Bintaro Permai
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Gambar 2. Lokasi Perlintasan Sebidang Ruas Jl. Raya Jeruk Legi JPL
454, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor: SK.770/
KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman
Teknis Perlintasan Sebidang Antara
Jalan dengan Jalur Kereta Api; (semua
stakeholder harus bertanggungjawab
terhadap perbaikan tersebut);
4. Merubah perlintasan sebidang menjadi
tidak sebidang untuk kondisi-kondisi
perlintasan sebidang yang telah memenuhi
ketentuan sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK.770/KA.401/DRJD/2005;
5. Melakukan pendidikan dan pembinaan
terhadap pengemudi angkutan umum
(Penumpang/Barang);
6. Evaluasi terhadap penerbitan Surat Izin
Mengemudi (SIM);
7. Pengawasan dan penegakan hukum
terhadap pelanggaran lalu lintas;

Gambar 6. Lokasi Perlintasan Sebidang Ruas Jl. Raya Gandrungmangu
Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3. Lokasi Perlintasan Sebidang Ruas Jl. Jenderal A. Yani JPL
409, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

kereta api dari as perlintasan dan bagi pengemudi kendaraan
bermotor, sehingga perlu dipasang perambuan tambahan
atau hingga direkomendasikan untuk “relokasi bangunan”
(berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah)

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: SK.770/KA.401/DRJD/
2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan
Sebidang Antara Jalan dengan Jalur
Kereta Api
Ketentuan teknis persyaratan perlintasan
sebidang
1. Ruas jalan yang dapat dibuat
perlintasan sebidang antara jalan dengan
jalur kereta api mempunyai persyaratan
sebagai berikut :
- Jalan kelas III;
- Jalan sebanyak-banyaknya 2 (dua) lajur
2 (dua) arah;
- Tidak pada tikungan jalan dan/atau
alinyement horizontal yang memiliki radius
sekurang-kurangnya 500 m;
- Tingkat kelandaian kurang dari 5 (lima)
persen dari titik terluar jalan rel;
- Memenuhi jarak pandang bebas.
- Sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR);

Gambar 7. Contoh Flyover

1. Pengguna jalan masih tidak disiplin dalam melewati perlintasan,
antara lain dengan membuka perlintasan liar, melanggar pintu
yang sudah tertutup atau kurang hati-hati/waspada;
2. Pengguna jalan tidak mematuhi rambu-rambu yang telah
terpasang sebelum perlintasan sebidang;
3. Terjadinya pengrusakan terhadap perlengkapan jalan yang
telah dipasang di ruas jalan sebelum perlintasan;
4. Kurangnya perlengkapan jalan yang dipasang di ruas jalan
sebelum perlintasan sebidang.

Gambar 4. Contoh Underpass

Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait
Keselamatan Perlintasan Sebidang :
1. Menyiapkan materi dan melakukan sosialisasi mengenai
keselamatan berlalu-lintas di perlintasan sebidang

3. Banyak perlintasan sebidang yang tidak tegak lurus dengan
jalan, sehingga perlu dipasang perambuan tambahan atau hingga
direkomendasikan untuk “realinyemen jalan” (berkoordinasi
dengan Kementerian PU/ Dinas di daerah)

Gambar 5. Lokasi Perlintasan Sebidang Ruas Jl. Raya Kawunganten
Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

4. Banyak perlintasan sebidang yang tidak memiliki panjang
jalan lurus minimal 150 meter dari as jalan rel, sehingga perlu
dipasang perambuan tambahan atau realinyemen jalan.
Penyebab terjadinya kecelakaan antara Kereta Api dengan
Angkutan Jalan di perlintasan sebidang antara lain disebabkan
oleh :
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2. Tahun 2013
Melakukan identifikasi potensi/resiko kecelakaan perlintasan
sebidang di Lintas Selatan pada Jalan Nasional di Provinsi Jawa
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
3. Tahun 2014
a. Melakukan perbaikan lokasi potensi/resiko kecelakaan pada

perlintasan di Provinsi Jawa Timur (tindak
lanjut kegiatan 2013);
b. Melakukan identifikasi potensi/resiko
kecelakaan perlintasan sebidang pada
Jalan Nasional di Provinsi Jawa Barat dan
Banten;
c. Melakukan identifikasi potensi/resiko
kecelakaan perlintasan sebidang di Lintas
Utara pada Jalan Nasional di Provinsi
Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Agar perlintasan sebidang tidak menjadi
tempat kematian dan penderitaan bagi
pengguna jalan, para stakeholder yang
terkait menyusun program dan kegiatan

sesuai kewenangan masing-masing. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
1. Melakukan sosialisasi mengenai
keselamatan berlalu lintas di perlintasan
sebidang;
2. Melengkapi perlengkapan jalan sebelum
dan sesudah perlintasan sebidang sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor: SK.770/
KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman
Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan
dengan Jalur Kereta Api;
3. Melakukan perbaikan, baik perbaikan
minor maupun mayor, terhadap kondisikondisi perlintasan sebidang yang tidak

Perlintasan sebidang apabila melebihi
ketentuan mengenai :
1. Jumlah kereta api yang melintas pada
lokasi tersebut sekurang-kurangnya 25
kereta/hari dan sebanyak-banyaknya 50
kereta /hari;
2. Volume lalu lintas harian rata-rata (LHR)
sebanyak 1.000 sampai dengan 1.500
kendaraan pada jalan dalam kota dan 300
sampai dengan 500 kendaraan pada jalan
luar kota; atau
3. Hasil perkalian antara volume lalu lintas
harian rata-rata (LHR) dengan frekuensi
kereta api antara 12.500 sampai dengan
35.000 smpk (satuan mobil penumpangfrekuensi KA).
“Maka Harus Ditingkatkan Menjadi
Perlintasan Tidak Sebidang”. (*)
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Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

PENINGKATAN KOMPETENSI
PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM
DAN ANGKUTAN BARANG
Oleh : Irfan Dwiyanto, S. SiT.

Staf pada
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

K

eselamatan jalan menjadi prioritas
utama
dalam
permasalahan
sektor transportasi darat. Bahkan
keselamatan jalan menjadi isu global
yang telah mendapatkan perhatian
dunia internasional. Hal ini dapat dilihat
dari kepedulian dunia melalui Resolusi
PBB yang mencanangkan Dekade Aksi
Keselamatan Jalan (2011 - 2020) dengan
tujuan menstabilkan, mengurangi tingkat
kematian dan keparahan korban lalu lintas
jalan di seluruh dunia melalui peningkatan
aktivitas, yang dilakukan baik di tingkat
nasional, regional, maupun global secara
bersinergi antara Pemerintah, Dunia
Usaha, dan Masyarakat.
Berpijak dari hal tersebut,
Indonesia turut berperan aktif dalam
mensukseskan Program Dekade Aksi
Keselamatan Jalan, melalui berbagai
upaya peningkatan keselamatan jalan
dalam rangka menekan fatalitas korban dan
jumlah kejadian kecelakaan. Kecelakaan
terjadi karena kombinasi dari berbagai
faktor, baik faktor manusia (human error),
teknis kendaraan, sarana dan prasarana
jalan, maupun faktor lingkungan. Namun
demikian penelitian menyebutkan bahwa
sebagian besar kecelakaan diawali
dengan pelanggaran terhadap peraturan
lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa faktor manusia
(human error) menjadi faktor penentu
kecelakaan.
Upaya
pengendalian
faktor
manusia (human error) menjadi faktor
penentu kecelakaan, salah satunya
adalah dengan melakukan pembinaan
kepada
pengemudi,
khususnya
pengemudi angkutan umum. Upaya
pembinaan kepada pengemudi sejalan
dengan amanah Undang-undang Nomor
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pasal 254 ayat (1) yaitu
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan
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serta
menjamin
terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
mekanik dan pengemudi”.
Berdasarkan
hal
tersebut,
pemerintah dalam hal ini, Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat, melalui
Direktorat Keselamatan Transportasi
Darat melakukan pembinaan terhadap
pengemudi
Angkutan
Umum
dan
Angkutan Barang Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3). Wujud pembinaan
tersebut salah satunya adalah Program
Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan
Disiplin Pengemudi Angkutan Umum
dan Angkutan Barang (B3). Proaksi ini
bertujuan untuk menambah wawasan,
pengetahuan,
keterampilan
yang
dibutuhkan dalam menunjang kompetensi
profesi sebagai pengemudi angkutan
umum dan angkutan barang (B3). Selain
itu, melalui Proaksi ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran akan pentingnya
keselamatan sehingga perilaku budaya
berkeselamatan di jalan dapat terwujud.
Selain Program Aksi Peningkatan Kualitas
Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan
Umum dan Angkutan Barang (B3),
pembinaan lainnya yang dilakukan adalah
penyelenggaran kegiatan Program Aksi
Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin
bagi Pengemudi Angkutan Umum (AKAP/
AKDP, Pariwisata, dan Taksi).
Program
Aksi
Peningkatan
Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi
Angkutan Umum AKAP/AKDP, sampai
dengan tahun 2014 telah dilaksanakan
sebanyak 32 angkatan dengan jumlah

peserta sebanyak 590 orang, Program Aksi
Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin
Pengemudi Taksi sebanyak 12 angkatan
dengan jumlah peserta sebanyak 302
orang, Program Aksi Peningkatan Kualitas
Mental dan Disiplin Pengemudi Pariwisata
sebanyak 2 angkatan dengan jumlah
peserta sebanyak 70 orang, dan Program
Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan
Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) sebanyak
10 angkatan dengan jumlah peserta
sebanyak 310 orang.

Program
Aksi
Peningkatan
Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi
Angkutan
Umum
dan
Barang
diselenggarakan
untuk
memberikan
pemahaman kepada para pengemudi
angkutan umum dan angkutan barang yang
meliputi aspek teknis, hukum, perilaku dan
pengetahuan lain. Adapun materi yang
diberikan kepada para peserta Proaksi
terdiri dari : materi Outbond, Defensive
& Efficiency Driving, Implementasi
Perundang – Undangan Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Penegakan Hukum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Pengetahuan Asuransi,
Keselamatan Lalu Lintas Angkutan
Jalan, Character Building, Kesehatan
Kerja dan Pengenalan Terhadap Buku
Saku Pengemudi, Psikologi Pengemudi,
Pelayanan Angkutan Umum, Sosialisasi
Pencegahan Bahaya Narkoba, Laik Jalan
Kendaraan Bermotor, Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, Etika Pelayanan
Angkutan
Pariwisata,
Penanganan
Darurat
Kecelakaan,
Pengendalian
Penanggulangan Keadaan Berbahaya,
Pengangkutan Pemuatan Pembongkaran
B3, dan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Pengangkutan B3. Semua
materi
tersebut
diharapkan
dapat
mendukung kompetensi profesi sebagai
pengemudi angkutan umum dan angkutan
barang, dapat meningkatkan kesadaran
akan pentingnya berperilaku tertib dan
disiplin, serta secara tidak langsung turut
berperan dalam upaya meningkatkan
keselamatan dan menekan angka
kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas
kecelakaan lalu lintas di jalan.
Program
Aksi
Peningkatan
Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi
Angkutan Umum dan Barang bertujuan
untuk pembinaan kepada para pengemudi
angkutan umum dan angkutan barang
(B3),
meningkatkan
kesadaraan
pengemudi dalam mematuhi peraturan
lalu lintas, mengurangi resiko akibat
kesalahan
manusia
(pengemudi)
serta teknis/kendaraan dengan cara
meningkatkan
sikap
perilakunya
(attitude) dan pemahaman terhadap
fungsi - fungsi teknis kendaraan bermotor
yang dikemudikannya, menumbuhkan
kesadaran bahwa profesi pengemudi
angkutan umum dan angkutan barang
merupakan
kepanjangan
tangan
Pemerintah dalam pelaksanaan tugas
mendistribusikan penumpang atau barang
ke berbagai tempat tujuan melalui jasa
transportasi jalan dengan aman, selamat,
nyaman, cepat dan tertib.
Selain
itu,
Proaksi
juga
menyiapkan pengemudi angkutan umum
dan angkutan barang yang berkompeten
dan handal sehingga bermanfaat bagi
pengusaha
perusahaan
angkutan
umum atau angkutan barang, yang
memerlukan pengemudi yang berkualitas
dan berdisiplin tinggi, juga menghargai
para penumpang dan pengguna jalan
lainnya sehingga dapat meningkatkan
citra pelayanan jasa transportasi jalan
yang lebih baik. Selain itu meningkatkan
rasa percaya diri pengemudi sehingga
akan dapat melaksanakan pekerjaan
dengan sungguh – sungguh, tulus, ikhlas,
tanggung jawab, dan penuh rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa. (*)

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan
Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) / Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin
Pengemudi Angkutan Pariwisata

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin
Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
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info UMUM
MENGENALI JABATAN FUNGSIONAL

PENERJEMAH PEMERINTAH
SEBAGAI JEMBATAN KOMUNIKASI
BEDA BAHASA

Menjawab tantangan tersebut, pimpinan
di Sekretariat Negara, khususnya yang
terkait dengan bidang penerjemahan,
menggagas
pembentukan
Jabatan
Fungsional
Penerjemah,
sebagai
wadah yang dapat menampung dan
memberikan kepastian hukum bagi
PNS yang berkecimpung dalam bidang
penerjemahan. Hal ini juga merupakan
arah kebijakan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
yang ingin mengembangkan kompetensi
PNS yang profesional mandiri, sekaligus
menjawab tantangan atas keterbatasan
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3.

4.

5.

Oleh : Ririn Scorviyanti, S.Pd., MMTr.
Staf Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

Sejarah Terbentuknya Jabatan
Fungsional Penerjemah
Berdasarkan
Keputusan
Sekretaris
Negara
Nomor:
KEP/37/SESNEG/
VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000
tentang Tata Kerja Sekretariat Negara RI,
dibentuk Biro Naskah dan Penerjemahan
yang mempunyai tugas antara lain
mengoordinasikan
penyiapan
dan
penerjemahan
naskah,
dokumen,
dan produk resmi kepresidenan dan
kenegaraan dari Bahasa Indonesia ke
bahasa-bahasa resmi dan/atau non
resmi
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB) dan sebaliknya. Berdasarkan hal
tersebut, maka Pemerintah memandang
perlu adanya suatu wadah berkekuatan
hukum yang dapat menaungi peran
penerjemah dalam mengembangkan
profesionalisme dan menapaki karir,
sehingga meningkatkan kualitas dan
kinerja para penerjemah (PNS). Dengan
demikian diharapkan tersedia suatu
sistem penerjemahan yang handal di
instansi pemerintah pusat dan daerah
guna memenuhi pelaksanaan tugas
penerjemahan.

2.

6.

(Juklak)
Jabatan
Fungsional
Penerjemah dan Angka Kreditnya,
yang diubah dengan Peraturan
Besama Menteri Sekretaris Negara
dan Ketua BKN Nomor 4 Tahun 2010
dan Nomor 16 Tahun 2010;
Peraturan Presiden RI Nomor 70
Tahun 2008, tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Penerjemah;
Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 6 Tahun 2010, tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional Penerjemah;
Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 7 Tahun 2010, tentang
Petunjuk Teknis Kualifikasi Pendidikan
utuk Jabatan Fungsional Penerjemah;
Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 8 Tahun 2010, tentang
Petunjuk Teknis Organisasi dan
Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penerjemah;
Keputusan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 19 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Penerjemah,
dan Nomor 20 Tahun 2011, tentang
Pembentukan
Sekretariat
Tim
Penilai Pusat Jabatan Fungsional
Penerjemah.

Ruang Lingkup Kegiatan Penerjemahan
Sebagai salah satu jembatan komunikasi
dari bahasa yang berbeda, maka
penerjemahan sangat penting dilakukan
untuk mempermudah dalam pemahaman
pesan yang disampaikan oleh pengguna
bahasa yang berbeda tersebut. Ada dua
jenis penerjemahan, yaitu penerjemah
tulisan dan penerjemah lisan.

Suasana sebuah Konferensi Internasional di UNESCAP, Bangkok, Thailand. Dalam acara semacam
ini, fungsi penerjemah dibutuhkan untuk mengalihbahasakan pesan yang disampaikan pembicara.

“Seorang penerjemah
harus memiliki ingatan dan
konsentrasi yang tinggi
untuk dapat mengingat dan
mengalihbahasakan pesan yang
disampaikan pembicara.”

jabatan struktural yang sangat terbatas,
dengan
membuka
peluang
dan
kesempatan untuk berkarier melalui
jabatan fungsional yang berbasis keahlian
dan profesionalisme.

Melalui proses yang panjang, akhirnya
Jabatan
Fungsional
Penerjemah
terbentuk dengan telah diterbitkannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (MENPAN) Nomor:
PER/24/M.PAN/5/2006 tanggal 19 Maret
2006 tentang Jabatan Fungsional
Penerjemah dan Angka Kreditnya.
Kemudian sebagai kelengkapan perangkat
hukum yang menunjang eksistensi
Jabatan
Fungsional
Penerjemah,
diterbitkanlah :
1. Peraturan
Bersama
Menteri
Sekretaris Negara dan Ketua Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Nomor
I tahun 2007 dan Nomor 22 tahun
2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan

Saat ini, di lingkungan pemerintahan
banyak sekali kegiatan penerjemahan
berbentuk penerjemahan tulisan, karena
sumber-sumber kajian yang diperoleh,
baik berupa buku, modul, jurnal maupun
artikel dan sumber lainnya yang masih
dalam bahasa asing. Banyak istilah-istilah
teknis terkait dengan bidang transportasi
menjadi
kunci
baiknya
kualitas
penerjemahan, sehingga dibutuhkan para
penerjemah yang berasal dari masingmasing unit kerja di Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
Selain itu, penerjemahan juga dapat
berbentuk penerjemah lisan. Dalam
penerjemahan lisan terbagi menjadi 4
(empat) jenis, yaitu :
1) Penerjemahan secara langsung
(simultaneous translation)

Penerjemahan ini dilakukan langsung saat
pembicara berbicara. Apapun kata yang
diucapkan oleh pembicara, penerjemah
langsung dapat mengalih bahasakannya.
2) Penerjemahan setelah pembicara
selesai satu kalimat (consecutive
translation)
Penerjemahan ini dilakukan setelah
pembicara menyelesaikan satu kalimat.
Seorang penerjemah harus memiliki
ingatan dan konsentrasi yang tinggi untuk
dapat mengingat dan mengalihbahasakan
pesan yang disampaikan pembicara.
3) Penerjemahan teks (sight translation)
Penerjemahan ini dilakukan dengan
membaca teks sumber (tertulis) kemudian
langsung menerjemahkan ke teks sasaran
(lisan).
4) Penerjemahan dua arah (liaison
translation)
Penerjemahan ini dilakukan oleh satu orang
penerjemah yang mengalihbahasakan
dua orang pembicara dengan bahasa
yang berbeda. Penerjemah tersebut
mengalihbahasakan
bahasa
kedua
pembicara.

“Adanya hubungan bilateral
maupun multilateral di
bidang transportasi yang kian
berkembang menyebabkan
semakin tingginya kebutuhan
akan penerjemah di Kementerian
Perhubungan.“
Wajah Fungsional Penerjemah
Pemerintah
Sejak
dilaksanakannya
masa
penyesuaian/ inpassing pertama pada
periode 7 Juli 2010 – 6 Juli 2011, masa
penyesuaian/ inpassing kedua adalah
pada periode 1 Oktober 2012- 30
September 2013. Hingga saat ini, Jabatan
Fungsional Penerjemah telah mengalami
perkembangan yang cukup membesarkan
hati.
Jumlah
Pejabat
Fungsional
Penerjemah terus bertambah dari tahun
ke tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan

bahwa Jabatan Fungsional Penerjemah
mulai benar-benar dimanfaatkan sebagai
jalur pengembangan karir di bidang
penerjemahan pada instansi pusat dan
daerah.
Hingga 31 Juni 2014, tercatat telah
diangkat
138
Pejabat
Fungsional
Penerjemah (PFP), yang terdiri dari 105
Penerjemah Pertama, 26 Penerjemah
Muda, 7 Penerjemah Madya, dan belum
ada Penerjemah Utama. Para pejabat
Fungsional Penerjemah tersebut berasal
dari 27 instansi pusat dan daerah serta
di 21 provinsi di Indonesia. Penguasaan
bahasa mereka meliputi bahasa Arab (8
orang), Inggris (120 orang), Jepang (3
orang), Jerman (2 orang), Perancis (4
orang), dan Mandarin (1 orang).
Kementerian Perhubungan sendiri baru
memiliki 3 orang Pejabat Fungsional
Penerjemah, yakni 1 (satu) orang
bertugas di Sekolah Tinggi Transportasi
Darat (STTD) dan 2 (dua) orang bertugas
di Direktorat Keselamatan Transportasi
Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat. Padahal kebutuhan penerjemahan
di seluruh unit kerja sangat besar,
mengingat banyak sekali buku-buku
transportasi berbahasa asing. Selain
itu, adanya hubungan bilateral maupun
multilateral di bidang transportasi yang
kian berkembang menyebabkan semakin
tingginya kebutuhan akan penerjemah di
Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan
agar ke depannya masing-masing unit
kerja dapat mengusulkan pegawai yang
memiliki kompetensi berbahasa asing
untuk dapat bergabung dalam Pejabat
Fungsional Penerjemah melalui usulan
kepegawaian unit kerja dan kemudian
diteruskan
ke
Sekretariat
Negara
untuk ditindaklanjuti ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
rangka mendapatkan legalitas atas
jabatan yang diembannya. Diharapkan
dengan bertambahnya jumlah Pejabat
Fungsional Penerjemah akan dapat
memudahkan
dalam
penyampaian
informasi, terutama bidang transportasi di
luar negeri yang nantinya dapat dijadikan
sumber acuan untuk peningkatan program
pemerintah khususnya di lingkungan
Kementerian Perhubungan. Oleh karena
itu, bagi pegawai yang menguasai
bahasa asing, marilah bergabung dalam
Jabatan Fungsional Penerjemah untuk
mempermudah
pemerintah
dalam
menjalankan
program-programnya
khususnya terkait dengan kerjasama
bilateral maupun multilateral. (*)
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dilayani oleh 20 orang agent dan 1 orang
supervisor, Tier 2 untuk eskalasi Tier 1
dilayani oleh 8 orang agent dan 1 orang
supervisor. Tier 3 untuk eskalasi terakhir
dilayani oleh pejabat terkait langsung
dengan permasalahan yang disampaikan
baik melalui telepon, e-mail, maupun
media sosial. Layanan Conctact Center
Kemenhub 151 dapat diakses melalui
telepon di nomor 151, Email: info151@
dephub.go.id. Selain itu Kemenhub juga
memanfaatkan media sosial dengan akun
Facebook : kemenhub151, dan Twitter: @
kemenhub151.

PENGELOLAAN
MEDIA BARU
UNTUK KOMUNIKASI
PEMERINTAH
DI ERA KETERBUKAAN
INFORMASI

Kemudian, dalam upaya mendukung
pengoperasian ketiga bentuk layanan
di atas, Kementerian Perhubungan
menyiapkan infrastruktur dan helpdesk
teknologi informasi dan komunikasi yang
beroperasi selama 24/7 dengan sumber
daya manusia handal yang mendapat
dukungan profesional di bidang teknologi
informasi dan komunikasi untuk mengatasi
permasalahan yang lebih kompleks.

Oleh : Ardian Sukmaji, S.Sn.
Staf Bagian Hukum dan Kerjasama

S

alah satu tugas humas pemerintah
adalah menyebarluaskan informasi
dan kebijakan pemerintah kepada
publik, menampung dan mengolah
aspirasi masyarakat, serta membangun
kepercayaan publik guna menjaga
citra dan reputasi pemerintah. Untuk
itu, diperlukan upaya-upaya kreatif
dan persuasif dalam pelaksanaan misi
tersebut.

prioritas dalam layanan teknologi informasi
dan komunikasi yang dilakukan oleh
Kementerian Perhubungan, antara lain :

Tulisan ini akan membahas tentang
bagaimana pengelolaan media baru
digunakan sebagai alat komunikasi
pemerintah.
Ulasan
mengenai
pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan akan menjadi pintu gerbang
menuju pembahasan yang lebih dalam.
Selanjutnya akan diuraikan mengenai
humas pemerintah dan media baru,
pemanfaatan media sosial dan bagaimana
implikasinya pada praktek komunikasi
pemerintah, serta isu keterbukaan
informasi publik.

1. Layanan e-mail Kemenhub
Layanan e-mail Kemenhub sebagai
e-mail resmi pegawai Kemenhub yang
menggunakan domain @dephub.go.id
telah ditingkatkan jumlah pengguna
dan kategori penerimanya. Di awal
pengoperasiannya e-mail Kemenhub
yang berbasis Server Mail IBM Domino
ini berjumlah 3000 account e-mail yang
kebanyakan dimiliki oleh pegawai di
Kantor Pusat dan anggota ULP. Saat ini
account e-mail Kemenhub berjumlah
33.000 account sebanyak jumlah pegawai
Kementerian
Perhubungan
dengan
39 jenis milis internal. Dengan telah
dimilikinya account e-mail oleh pegawai
Kementerian Perhubungan dimungkinkan
pimpinan dapat berkomunikasi langsung
dengan seluruh jajaran di bawahnya dan
demikian pula sebaliknya. Melalui account
e-mail resmi ini pula berarti Kementerian
Perhubungan ikut serta melaksanakan
program Pemerintah tentang kewajiban
setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki
account resmi dengan domain @.go.id.
Dan yang terpenting dengan penggunaan
e-mail ini ialah dapat menghemat waktu
dan biaya untuk penyampaian laporan,
berita dan informasi di seluruh jajaran
Kementerian Perhubungan.

Layanan Berbasis TIK di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
Ada 3 (tiga) fokus kegiatan yang menjadi

2. Layanan Portal Terpadu Kemenhub
Layanan Portal Terpadu Kemenhub
dengan alamat www.dephub.go.id ini

Humas pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan
capaian kinerja kepada masyarakat
luas, melalui media tradisional, media
konvensional, dan media baru. Komunikasi
yang menggunakan media baru atau
teknologi internet dapat menjangkau
langsung dan cepat kepada semua pihak.
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dimaksudkan untuk menampilkan data
dan informasi valid dan terbaru dari
semua unit kerja. Portal terpadu ini
mengintegrasikan semua portal web unit
kerja eselon I dan situs web eselon II di
lingkungan Kementerian Perhubungan
sehingga diharapkan masyarakat pencari
data dan informasi dapat dengan mudah
menemukan data dan nformasi yang dicari
dengan tidak terlalu banyak menjelajahi
masing-masing situs web yang ada. Portal
Terpadu Kemenhub ini dibuat dengan
teknologi web terkini yang didukung
dengan
server
dengan
spesifikasi
yang sesuai serta oleh infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi
dengan konfigurasi firewall terkini yang
menghasilkan tingkat keamanan tinggi
yang diharapkan mampu mengurangi
penyusup (hacker) yang berusaha untuk
mengganggu kinerja portal.
3. Layanan Contact Center
Layanan Contact Center 151. Layanan
ini merupakan jenis layanan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi terbaru
yang dimiliki Kementerian Perhubungan.
Layanan
ini
dimaksudkan
untuk
menampung semua keluhan, masukan
dan permasalahan masyarakat dalam
kaitannya dengan pelayanan Kementerian
Perhubungan kepada masyarakat di
Sektor Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian
dan Penunjang. Layanan Contact Center
ini beroperasi selama 24/7 yang diawaki
oleh operator berpengalaman dalam
bidang Contact Center. Contact Center
ini terdiri dari 3 Tier/Tingkatan, Tier 1

Humas Pemerintah dan Media Baru
Dalam struktur organisasi pemerintahan,
biasanya kegiatan komunikasi publik
dilakukan oleh unit kerja yang menangani
kehumasan. Meskipun ada beberapa
perbedaan mengenai fungsi corporate
communication pada institusi swasta
dengan pemerintah, namun secara garis
besar sama. Secara umum diasumsikan
bahwa model hubungan masyarakat
baik di sektor pemerintah maupun sektor
swasta adalah sama. It is generally
assumed that public relations models
equally fit both the public and private
sectors (Liu, Horsley & Levenshus, 2010).
Public Relations (humas) menurut Jefkins
(2003) adalah suatu bentuk komunikasi
yang terencana, baik itu ke dalam
maupun keluar, antara suatu organisasi
dengan semua khalayaknya dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan spesifik yang
berlandaskan pada saling pengertian.
Dalam mengejar suatu tujuan, semua hasil
atau tingkat kemajuan yang telah dicapai
harus bisa diukur secara jelas, mengingat
humas merupakan kegiatan yang nyata.
Kenyataan ini dengan jelas menyangkal
anggapan keliru yang mengatakan bahwa
humas merupakan kegiatan yang abstrak.
Fungsi paling dasar humas dalam
pemerintahan
adalah
membantu
menjabarkan dan mencapai tujuan
program pemerintahan, meningkatkan
sikap
responsif
pemerintah,
serta
memberi publik informasi yang cukup

untuk dapat melakukan pengaturan diri
sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas
pemerintahan bertugas menjalankan
kegiatan kebijakan dan pelayanan publik
dengan memberikan berbagai informasi
tentang kebijakan pemerintahan yang
mengikat rakyat atau masyarakat.
Selanjutnya memberikan pelayanan publik
yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak
berbelit-belit untuk memberikan kepuasan
kepada rakyat atau masyarakat sehingga
dunia pemerintahan memperoleh citra
positif dari rakyat atau publik.
James L. Garnett (1992) dalam bukunya
Communicating for Results in Government
berpendapat bahwa dalam berkomunikasi
dengan publiknya, pemerintah perlu
melakukan strategi. Cara yang paling
tepat untuk berkomunikasi dengan publik
dan sejenisnya tergantung pada tujuan
berkomunikasi, sifat khalayak, dan faktor
permintaan dalam situasi manajemen.
Pilihan bentuk pesan, media, format,
panjang, dan elemen lainnya tergantung
pada diagnosis faktor-faktor strategis.
Faktor penting publik harus diutamakan.
As with other key audiences, the most
appropriate way to communicate with
client groups and the likes depends on
the objective for communicating, the
nature of the audience, dand factors in
the management situation. Choise of
message, media, format, length, and
other elements depends on the diagnosis
of these strategic factors. The crucial
audience factor is examined first (Garnet,
1992).
Menghadapi munculnya media baru,
strategi
komunikasi
untuk
humas
pemerintah perlu beberapa modifikasi.
Selain tetap memberikan pelayanan
sebagaimana
prinsip
kehumasan,
secara umum ada beberapa hal yang
perlu ditambahkan. Beraneka bentuk
komunikasi yang bisa disediakan untuk
pelayanan informasi bagi media dan
publik (Subiakto, 2012).
David Osimo (2008) dalam laporan
hasil risetnya yang berjudul “Web
2.0 in Government: Why and How?”
berpendapat bahwa dalam konteks
pemerintahan,
penggunaan
media
baru, termasuk penggunaan beragam
aplikasi berbasis internet sudah diadopsi
di banyak bidang kegiatan, baik di
belakang dan di depan kantor, baik oleh
pegawai pemerintah sendiri maupun oleh
masyarakat. Munculnya inisiatif dalam
hal pengembangan penggunaan media

baru yang terus menerus menunjukkan
bahwa masih ada potensi besar untuk
bereksperimen dengan aplikasi baru.
Penggunaan
media
baru
dalam
komunikasi pemerintah, tidak lepas dari
istilah “e-Government” atau “e-Gov”.
E-Government
adalah
penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain
yang berkenaan dengan pemerintahan.
e-Government dapat diaplikasikan pada
legislatif, yudikatif, atau administrasi
publik, untuk meningkatkan efisiensi
internal,
menyampaikan
pelayanan
publik, atau proses kepemerintahan yang
demokratis. Model penyampaian yang
utama adalah Government-to-Citizen
atau Government-to-Customer (G2C),
Government-to-Business (G2B) serta
Government-to-Government
(G2G).
Keuntungan yang paling diharapkan
dari e-government adalah peningkatan
efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas
yang lebih baik dari pelayanan publik.
Apa
yang
telah
dilakukan
oleh
Kementerian
Perhubungan
dengan
mengembangkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi ataupun penggunaan
media baru dalam kegiatan pemerintahan
adalah salah satu contoh penerapan
e-Government di Indonesia. Penggunaan
media baru dalam kegiatan pemerintahan
sangat bermanfaat. Pemerintah dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat. Informasi dapat
disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
Informasi dapat dicari dari mana saja, dari
kantor, dari rumah, tanpa harus secara
fisik datang ke kantor pemerintahan.
Selain itu meningkatnya hubungan antara
pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat
umum ditandai dengan munculnya
keterbukaan
(transparansi).
Dengan
adanya keterbukaan maka diharapkan
hubungan antara berbagai pihak menjadi
lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan
saling curiga dan menumbuhkan rasa
saling percaya antar pihak. Melalui
pemanfaatan media baru, msyarakat
mudah memperoleh informasi yang
dibutuhkan. Dengan adanya informasi
yang mencukupi, masyarakat akan belajar
untuk dapat menentukan pilihannya.
Pengembangan
penggunaan
media
baru dalam kegiatan pemerintahan
merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis
elektronik
dalam
rangka
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meningkatkan kualitas layanan publik
secara efektif dan efisien. Pemerintah telah
mengeluarkan Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government
(e-Government Development Framework)
melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang
merupakan payung bagi seluruh kebijakan
detail teknis di bidang e-Government. Agar
kebijakan pengembangan e-Government
dapat dilaksanakan secara sistematik
dan terpadu, maka masih diperlukan
peraturan, standarisasi dan panduan yang
konsisten dan saling mendukung.
Terkait dengan penggunaan media baru
untuk komunikasi pemerintah, dalam UU
No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pasal 7, disebutkan
Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan
sistem
informasi
dan dokumentasi untuk mengelola
Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah.
Dalam konteks teknologi informasi dan
komunikasi hal ini dapat diterjemahkan
sebagai pengembangan media baru, bisa
berupa website, blog, ataupun media
sosial.

Media Sosial Untuk Komunikasi
Pemerintah
Seperti yang telah diuraikan terdahulu,
selain melalui telepon dan e-mail, layanan Contact Center 151 Kemenhub juga
bisa diakses melalui media sosial yaitu
facebook dan twitter. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial
Instansi Pemerintah.
Dalam peraturan tersebut disebutkan
bahwa penggunaan media sosial telah
membentuk dan mendukung cara baru
dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan
berkolaborasi. Media sosial menawarkan
cara yang lebih cepat dan tepat untuk
berpartisipasi dalam pertukaran informasi
melalui daring (dalam jaringan/online).
Dengan melihat efektivitas media sosial
dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, hubungan
masyarakat pemerintah harus mampu
memanfaatkan media sosial untuk meraih
perhatian dan dukungan khalayak luas
serta tidak lagi semata-mata bertahan
dengan cara-cara komunikasi yang konvensional.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tersebut, humas pemerintah menggunakan berbagai bentuk media komunikasi
berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog, dan media sosial. Bahkan, media sosial telah menjadi salah satu media
yang paling banyak digunakan, baik oleh
perseorangan maupun organisasi/lembaga. Media sosial bersifat dua arah dan
terbuka, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi,
berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial
berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan aplikasi berbasis internet, yang
dibangun atas dasar ideologi dan teknologi internet yang bersifat dua arah (Web
2.0), yang memungkinkan penciptaan dan
pertukaran isi antarpengguna.
Komunikasi melalui media sosial dapat
dilakukan antarindividu, individu dan institusi, institusi dan individu, serta antarlembaga. Media sosial menghubungkan dan
mempersatukan khalayak yang memiliki
minat dan kepentingan yang sama, tanpa
dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan
sekat-sekat lainnya. Media sosial hadir
sebagai alat komunikasi dua arah yang
efektif dan intensif. Kehadiran media sosial telah menambah sarana penyebaran
informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah
perilaku dan gaya hidup masyarakat,
khususnya di wilayah-wilayah yang telah
terjangkau infrastruktur komunikasi dan
informatika.
Penggunaan dan pemanfaatan media
sosial merupakan salah satu cara dalam
mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah
serta berinteraksi dan menyerap aspirasi
masyarakat sehingga mencapai saling
pengertian untuk kepentingan bersama
antara pemerintah dan masyarakat.
Pengguna media sosial pada akhirnya
membangun sebuah komunitas sehingga
terjalin komunikasi yang intensif. Proses
komunikasi karena ketertarikan yang
sama terhadap suatu hal akan cepat
membangun opini publik yang berdampak
pada citra dan reputasi pemerintah. Oleh
karena itu, pada masa sekarang dan akan
datang, praktisi humas pemerintah perlu
memperhatikan peran media sosial serta
terlibat secara aktif di dalamnya.
Pada saat ini hampir seluruh lembaga
pemerintah telah menggunakan satu atau
lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak

secara aktif dan menjaring masukan dari
berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak (wisdom of
the crowd). Namun, apabila tidak dikelola
dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif.
Berbagai masukan dan komentar, baik
positif maupun negatif, bisa masuk tanpa
dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi citra lembaga.

info PERISTIWA
Pengarahan Menhub atas Kenaikan Harga BBM dan Tarif Angkutan Umum, Jakarta, 1 April 2015

Pemanfaatan media sosial ini sejalan
dengan ketentuan dalam reformasi birokrasi, antara lain pemanfaatan teknologi
informasi (e-Government), strategi komunikasi, manajemen perubahan (change
management), manajemen pengetahuan
(knowledge management), dan penataan
tata laksana (business process).
Keterbukaan Informasi Publik
Seiring dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, informasi dengan mudah bisa didapatkan dan hadir
menyapa kita setiap saat. Meskipun
perkembangan teknologi telah memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, namun masih ada beberapa informasi
yang juga dibutuhkan oleh masyarakat,
terutama informasi yang berkaitan dengan
ranah publik. Lahirnya Undang-Undang
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) menjadi momen
penting dalam mendorong keterbukaan
informasi di Indonesia. Bagi masyarakat
Undang-Undang KIP merupakan bentuk
pengakuan akan hak atas informasi dan
bagaimana hak tersebut harus dipenuhi
dan dilindungi oleh negara. Sedangkan
bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman
hukum untuk memenuhi dan melindungi
hak atas informasi masyarakat. Berkaitan
dengan hal tersebut maka sudah selayaknyalah Badan Publik untuk bisa mengelola
informasi dan dokumentasi agar publik
dapat dengan mudah, cepat, dan murah
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Suasana Rapat Kerja Teknis Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Jakarta, 8 April 2015

Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat ke Terminal Mengwi, Bali, 9 April 2015

Pemanfaatan media baru menjadi salah
satu upaya untuk memberikan layanan
informasi kepada publik atau masyarakat,
karena hal tersebut akan memudahkan
publik atau masyarakat mengakses informasi secara cepat dan murah. Dalam
pelaksanaannya diperlukan komitmen
yang tinggi dari pemerintah untuk dapat
memberikan pelayanan informasi kepada
publik dengan benar-benar mengimplementasikan Undang-Undang KIP sesuai
dengan ketentuan yang tertera dalam
regulasi tersebut. (*)
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Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat ke Terminal Ubung, Bali, 9 April 2015

Peninjauan Dirjen Perhubungan Darat ke Pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Bali, 9 April 2015

Dirjen Perhubungan Darat Memberikan Pengarahan pada Pembukaan Forum ATCS 2015 di Kuta, Bali, 9 April 2015

Pertemuan Dirjen Perhubungan Darat dengan Bupati Klungkung Bali di Kediaman Bupati Klungkung, Bali, 9 April 2015

Dirjen Perhubungan Darat Lakukan Peninjauan Bus Bantuan Kemenhub ke Provinsi Bali, 9 April 2015

Peninjauan Dirjen Perhubungan Darat ke Dermaga Baru di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, 9 April 2015
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Peninjauan Dirjen Perhubungan Darat ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, 10 April 2015

Jumpa Pers Dirjen Perhubungan Darat dengan Pers terkait Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Jakarta, 4 Mei 2015

Rapat Bersama Dirjen Perhubungan Darat, PT. ASDP Indonesia Ferry dan Stakeholder, 10 April 2015

Serah Terima Jabatan Kepala Balai LLAJSDP Jambi, Jakarta, 4 Mei 2015

Dirjen Perhubungan Darat Membuka Acara Penyuluhan Peraturan Bidang Perhubungan Darat, Bogor, 28 April 2015
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Kunjungan Dubes Swedia ke Ditjen Perhubungan Darat Dalam Rangka Road Safety, Jakarta, 6 Mei 2015
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Pelantikan Pejabat Eselon II (Direktur BSTP Ditjen Hubdat), Jakarta, 20 Mei 2015

Menhub Ignasius Jonan Gelar Jumpa Pers Kesiapan Angkutan Lebaran 2015, Jakarta, 27 Mei 2015

Direktur Keselamatan Transportasi Darat Berikan Pengarahan pada saat Inspeksi Angkutan Danau di Danau Batur, Bali, 28 Mei 2015

Serah Terima Jabatan Direktur BSTP, Jakarta, 21 Mei 2015

Pengarahan Dirjen Hubdat di Kantor PT ASDP Cabang Merak dan Peninjauan KMP Sebuku, Banten, 30 Mei 2015

Direktur LLASDP Memimpin Inspeksi Angkutan Sungai Danau di Sungai Mahakam Samarinda Kalimantan Timur, 27 Mei 2015

Peninjauan kesiapan Tol Cipali, Brebes, 31 Mei 2015
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Dirjen Perhubungan Darat menjadi Narasumber pada Talkshow Metro
TV bersama Menteri PU, Kakorlantas Polri, Jakarta, 1 Juni 2015

Peninjauan Jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, 2 Juni 2015

Peninjauan Sarana Prasarana Persiapan Angkutan Lebaran, di
Jalan Nagrek, Bandung, 2 Juni 2015

Sesditjen Perhubungan Darat Memberikan Pengarahan sekaligus Membuka Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perhubungan Darat, Semarang, 3 Juni 2015

Dirjen Hubdat Tinjau Kondisi Jembatan Timbang
Gentong, Tasikmalaya, 2 Juni 2015

Dirjen Perhubungan Darat Menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran di Mabes Polri, Jakarta, 4 Juni 2015

Dirjen Hubdat bersama Walikota Tasikmalaya Meninjau Kesiapan Terminal Indihiang, Tasikmalaya, 2 Juni 2015

Rapat Persiapan Angkutan Lebaran, Jakarta, 8 Juni 2015
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Kasubdit Angkutan Sarana LLAJ Membuka Acara Bimbingan Teknis Karoseri Kendaraan Bermotor, Bandung, 11 Juni 2015

Presiden RI Resmikan 3 KMP dan Dermaga VI Bakauheni, Lampung, 13 Juni 2015

Suasana Pendaftaran Mudik Gratis Pemudik Sepeda Motor, Jakarta, 15 Juni 2015
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Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono berfoto bersama peserta Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perhubungan Darat di Bogor pada 28 April 2015

Segenap Pimpinan dan Staf
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
mengucapkan
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