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BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat
2 menyebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga
konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Strategis (Renstra) Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan turunan dari
Renstra Kementerian Perhubungan sesuai PM. 80 Tahun 2020 dan Renstra
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan KP. 1360
Tahun 2020. Muatan materi Renstra BKIP Kementerian Perhubungan terdiri
dari rincian kegiatan yang mencerminkan core bussiness BKIP, dan dilengkapi
dengan indikator kinerja, target serta alokasi anggaran yang merupakan
penjabaran dari dokumen Renstra di atasnya. Renstra BKIP ini merupakan
pedoman bagi unit kerja BKIP Kementerian Perhubungan dalam
menjalankan tugas manajemen, koordinasi dan tugas teknis lainnya di
lingkup Kementerian Perhubungan selama 5 (lima) tahun terhitung dari
Tahun 2020 - 2024. Renstra BKIP Kementerian Perhubungan disusun dalam
rangka mendukung :
1) Terlaksananya Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik yang
Profesional, Berkualitas, dan Terintegrasi;
2) Membangun citra dan reputasi Kementerian Perhubungan
Berdasarkan pada hal tersebut, dokumen Renstra BKIP Kementerian
Perhubungan Tahun 2020-2024 menjadi dasar perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan oleh BKIP Kementerian Perhubungan pada Tahun
2020-2024.
Renstra BKIP Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 serta
Peraturan Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
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Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Sistematika
Renstra BKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini memuat kondisi umum, potensi, permasalahan dan isu
strategis

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini memuat visi dan misi Kementerian Perhubungan, tujuan dan
sasaran strategis Kementerian Perhubungan serta program, sasaran
program, kegiatan dan sasaran kegiatan BKIP Kementerian
Perhubungan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA KELEMBAGAAN

KERANGKA

REGULASI

DAN

Bab ini memuat arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi yang
dibutuhkan oleh BKIP Kementerian Perhubungan dan kerangka
kelembagaan yang menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan
struktur organisasi.
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Bab ini memuat target kinerja dan kerangka pendanaan BKIP
Kementerian Perhubungan.
BAB V

PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan.

1.1.

KONDISI UMUM

Dalam rangka mewujudkan good and clean governance yang bermanfaat
untuk masyarakat, serta kebebasan untuk mendapatkan informasi
merupakan syarat kunci yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintah harus
aktif menggalakkan partisipasi publik dalam mengakses informasi terkait
dengan pengelolaan pemerintahan. Dalam hal keterbukaan informasi,
perilaku birokrasi mau tidak mau harus menyelaraskan pada tuntutan
publik. Hal ini wajar seiring dengan proses demokrasi yang terus berjalan
yang berdampak pada makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi
2

masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi,
akuntabel, dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum, serta
meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan
pengambilan keputusan.
Penekanan komunikasi publik merupakan konsekuensi dari penerapan
prinsip-prinsip good governance yang telah menjadi salah satu pilar
kebijakan Kementerian Perhubungan. Keberhasilan penyelenggaraan
pembangunan sektor transportasi perlu diinformasikan kepada segenap
stakeholders baik internal maupun eksternal. Informasi yang memadai akan
membantu memberikan pemahaman dalam menyajikan data dan informasi
mengenai kebijakan di sektor transportasi. Perlunya komunikasi kepada
publik menyebabkan Kementerian Perhubungan perlu terus meningkatkan
kegiatan kehumasan agar mampu membentuk reputasi yang baik dan citra
positif lembaga.
Kegiatan komunikasi publik yang memadai pada akhirnya juga diharapkan
mampu mendukung terciptanya dukungan publik terhadap segala bentuk
pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Program komunikasi yang
telah dilaksanakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik bertujuan :
Meningkatkan pemahaman publik secara mendalam dan komprehensif
mengenai permasalahan yang menyangkut kebijakan Kementerian
Perhubungan; Penanganan transportasi secara menyeluruh dan membangun
koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja terkait dan stakeholders
Kementerian Perhubungan; dan Meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap penyelenggaraan jasa transportasi darat, laut, udara dan
perkeretaapian.
Perkembangan teknologi dan komunikasi, memungkinkan isu transportasi
mengemuka dengan beragam sudut pandang, media dan kepentingan. Isu
transportasi baik menyangkut perkembangan, dinamika, dan harapan yang
sering muncul dalam bentuk berbagai berita dan isu yang bertendensi positif
seperti proses, pencapaian, keberhasilan pembangunan transportasi, namun
juga berita dan isu yang bertendensi negatif seperti ketidakberpihakan
Pemerintah terhadap angkutan online, tingginya harga tiket pesawat terbang,
kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta, kecelakaan kendaraan bermotor,
atau tenggelamnya kapal. Isu regional dan internasional mengenai
liberalisasi Jasa Logistik Asean, Asean Open Sky dan Asean Conectivity.
Kesemua isu tersebut harus dihadapi ditengah usaha keras pemerintah
membangun tranportasi nasional, misalnya mengenai usaha membangun
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konektivitas nasional, membangun pasar dan industri transportasi nasional,
dan mengintegrasikan isu isu lintas sektor dan sektor. Pada kebijakan Iebih
strategis adalah realisasi kebijakan transportasi multi moda, sistem logistik
nasional, percepatan pembangunan transportasi wiiayah, transportasi dan
ekonomi, revitalisasi kelembagaan, pemisahan fungsi operator dan regulator,
tarif dan pembiayaan transportasi, transportasi hemat energi, dampak sosial
budaya transportasi, efektivitas kerangka hukum dan peraturan bidang
transportasi, dan pendidikan dini untuk kepedulian transportasi publik.
Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah unit kerja di bawah Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan yang bertugas menjalankan tugas dan
fungsi pengelolaan komunikasi publik di Kementerian Perhubungan, yaitu
komunikasi antara organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
dengan masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan.
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018, Biro Komunikasi dan Informasi Pubik Kementerian Perhubungan
menyelenggarakan fungsi sesuai kewenangan sebagai berikut :
1. Penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program
komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi
komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran
opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program
komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabatan
Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi;
2. Penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian
informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa,
serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi
publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring
warganet dan komunitas;
3. Penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik,
edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan
Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan
informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa
informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan;
4. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Pada Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 20152019, Sasaran dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian
Perhubungan adalah sebagai berikut :
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1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan komunikasi publik secara
langsung dan/atau melalui media;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan opini publik dan isu strategis
sektor transportasi;
3. Meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
informasi
dan
dokumentasi, publikasi serta edukasi publik tentang kebijakan dan
kinerja Kementerian Perhubungan;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan organisasi.
Sementara itu, strategi yang diterapkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi
Publik Kementerian Perhubungan pada Renstra 2015-2019 dalam mencapai
sasaran di atas ditetapkan dalam dua strategi dibawah ini.
1. Strategi Penguatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik
Strategi ini diarahkan untuk penataan dan penguatan
penyelenggaraan komunikasi publik dan dilanjutkan dengan penataan
Sistem Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan sejalan dengan
perubahan lingkungan strategis baik pada skala institusional, regional
maupun global. Penataan penyelenggaraan komunikasi publik
dilakukan melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
komunikasi dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan
restrukturisasi kelembagaan dan peraturan di bidang komunikasi
publik (regulatory reform), peningkatan profesionalisme Sumber Daya
Manusia Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dan dengan
melibatkan peran serta swasta dalam penyelenggaraan komunikasi
publik, serta mereposisi peran Biro Komunikasi dan Informasi Publik
sebagai komunikator dan fasilitator komunikasi publik Kementerian
Perhubungan.
2. Strategi Peningkatan Kapasitas Komunikasi Publik
Strategi ini diarahkan kepada peningkatan kapasitas dan kualitas
komunikasi publik, yaitu peningkatan pada sumber komunikasi,
pesan, media dan khalayak sasaran komunikasi dalam rangka
meningkatan aksesibilitas komunikasi publik kepada masyarakat
nasional dan internasional. Publik dari komunikasi pada Biro
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan adalah
mencakup publik internal dan eksternal yang memiliki keragaman
sehingga kesemuanya memerlukan strategi komunikasi yang berbeda.
Jangkauan komunikasi publik yang diharapkan adalah secara nasional
dan secara internasional. Segala isu, tanggapan, persepsi dan sikap
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serta perilaku masyarakat dalam cakupan negara adalah jangkauan
yang menjadi standar penyelenggaraan komunikasi publik.
Sasaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada prinsipnya sejalan
dengan sasaran Kementerian Perhubungan yang tertuang di dalam Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya
memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa
sasaran di level kementerian/lembaga (K/L) dapat dijabarkan kembali
menjadi sasaran pada level biro yang secara khusus difokuskan pada
komunikasi perencanaan dan pembangunan transportasi.
Hasil evaluasi kinerja kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Kementerian Perhubungan menunjukkan pesan yang positif dilihat dari
tingkat capaian kinerja yang rata-rata 100%. Walaupun kinerja BKIP telah
mencapai rata-rata 100% namun belum bisa secara langsung menyelesaikan
permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan, karena levelnya hanya kegiatan. BKIP hanya men-support dari
sisi kelembagaan untuk mencapai sasaran Sekretariat Jenderal yaitu
Meningkatnya Tata Kelola pemerintah (Good Government and Good
Governance) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan,
dengan indikator kinerja yaitu Keterbukaan Informasi Publik.
Apabila dicermati lebih dalam cascading kinerja pembangunan bidang
perhubungan dari Kementerian Perhubungan sampai dengan BKIP, terlihat
masih terdapat inkonsistensi dalam perencanaan. Sehingga belum bisa
menghitung tingkat kontribusi kinerja BKIP dalam pembangunan bidang
perhubungan. Hasil evaluasi kinerja kegiatan strategis BKIP tahun 20152019 tersaji pada Tabel 1.1. berikut.
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Tabel 1.1. Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan BKIP Tahun 2015-2019

7
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sumber : BKIP, 2018

Tabel 1.2. Indikator Kinerja Utamfa dalam Renstra Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
Tahun 2015-2019
INDIKATOR UTAMA

Jumlah

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pihak yang
terlibat

Tingkat
Efisiensi

Jumlah
Pemberitaan

Jumlah
Media

TAMBAHAN
Jumlah
Partisipan

UTAMA
Kesesuaian
dgn jadwal

BASE LINE

12

kali

12

12

14

14

14

14

1

1

1

1

1

1

4

kali

5

5

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

17

kali

20

22

24

24

24

24

1

1

1

1

1

1

89

kali

90

100

105

105

105

105

1

1

1

1

1

1

75

kali

75

75

80

80

80

80

1

1

1

1

0

1

21
712
24
108
222
5
na
na

kali
berita
video
kolom
terjemah
lipsus
pengunjung
% puas

25
800
30
144
300
20
500rb
65

50
1000
40
144
400
40
600rb
66

75
1200
50
150
600
50
700rb
67

100
1200
60
150
800
50
800rb
70

125
1200
80
150
800
50
900rb
71

125
1200
80
150
800
50
1jt
71

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

kali

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

kali

1

2

2

3

3

3

1

1

0

1

1

1

KEGIATAN

1. Press Background
2. Pertemuan Rutin Stakeholder
Transportasi
3. Optimalisasi Pemanfaatan Rubrik
dan Program Media Massa
(Dialog Sektor Transportasi)
4. Press
Tour
oleh
Pejabat
Kemenhub
5. Kunjungan
dan
Wawancara
Pejabat Perhubungan ke Media
(% dari permintaan)
6. Siaran Pers
7. Pembuatan Berita dan Informasi
Website Sektor Perhubungan
(Berita,
Video,
Kolom,
Terjemahan, Lipsus, pembaca,
skor kepuasan)

8. Posko Bidang Pers pada Posko
Tingkat
Nasional
Angkutan
Lebaran Terpadu
9. Lokakarya untuk Pers / Media
Massa

10

10. Penyampaian Informasi Kinerja
Tahunan
Kementerian
Perhubungan

1

kali

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

11. Analisis Berita dan Pengelolaan
Opini
(Harian,
Mingguan,
Bulanan)

19
52
8

harian
mingguan
bulanan

20
55
10

25
55
12

25
55
12

40
55
12

50
60
12

50
60
12

1

0

1

1

0

0

11,8
6

berita
persen

12
5

12
5

12,5
5

12,5
4

12,5
4

12,5
4

1

0

1

1

0

0

10
0

unit
unit

10
2

12
3

13
4

15
4

15
4

15
4

1

0

1

1

0

0

194

Persen

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1

0

1

1

0

0

3

tanggapan

10

20

30

40

40

40

1

0

1

1

0

0

10

laporan

12

12

12

13

13

13

1

0

1

1

0

0

1

kali

1

2

3

4

5

5

1

1

1

1

1

1

6

unit

6

7

8

9

10

10

1

0

1

1

1

1

8
0
0

unit
kali
kalu

10
1
1

15
1
1

15
1
1

20
1
1

20
1
1

20
1
1

1
1
1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

0
1
1

0
1
1

0

unit

0

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

kali

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

kali

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

kali

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

12. Evaluasi
Berita
Sektor
Perhubungan (ribuan) (Jumlah
berita, % tendensi negatif)
13. Laporan
Monitorng
Media
Elektronik (Nasional, Internas)
14. Laporan
Kecelakaan Moda
Transportasi
15. Laporan
Tanggapan
Berita
Sektor Perhubungan tentang isu
yang dimuat di media massa
16. Laporan Matrikulasi Opini Publik
17. Forum Diskusi Publik Sektor
Transportasi
18. Laporan
Pemantauan
dan
Peliputan Persepsi Publik Atas
Pelayanan jasa Transportasi
19. Penyusunan Sambutan
20. Medai & Journalist Award
21. Public Relation Award
22. Pendirian
representasi
pengelolaan Berita dan Opini
Publik di luar negeri
23. Pengelolaan Segmen Penyedia
Jasa Transport dan Dishub
24. Penyusunan model pengukuran
indeks persepsi publik nasional
komunikasi publik Kementerian
Perhubungan
25. Pemetaan Potensi Jaringan
Sistem
Komunikasi
Publik
Kementerian Perhubungan
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26. Penyusunan Panduan Standard
Komunikasi Publik Bagi Pejabat
Sebagai Sumber Berita di Media
Massa
27. Pertemuan
koordinasi
dgn
humas Dishub Propinsi dan
Kota Kabupaten
28. Pertemuan koordinasi dengan
humas Penyedia Jasa Transport
29. Pertemuan kelompok sadar
transport
PROPORSI

0

kali

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

kali

0

2

2

3

4

4

1

1

1

1

1

1

0

kali

0

2

2

3

4

4

1

1

1

1

1

1

0

kali

0

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

1

29

17

25

29

16

17

sumber : BKIP, 2018
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Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian
Perhubungan pada tahun 2018 didukung oleh sumber daya manusia
sebanyak 72 orang, terdiri dari pejabat struktural sebanyak 13 orang,
pejabat fungsional tertentu (Pranata Humas) sebanyak 3 orang, pejabat
fungsional umum 43 orang, ditambah dengan tenaga tidak tetap sebanyak 17
orang dan pramubakti 2 orang.

1.2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kebebasan informasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintah
yang bersih, bermartabat, dan accountable. Pemerintah berperan aktif dalam
menggerakan masyarakat untuk berpatisipasi aktif dalam pengelolaan roda
pemerintahan melalui aksesibilitas informasi. Oleh karenanya, dalam rangka
mewujudkan kebebasan informasi sekaligus mendukung era keterbukaan
informasi, iklim birokrasi hendaknya berjalan selaras dengan partisipasi
publik atas kebutuhan informasi. Pada proses demokrasi hal ini menjadi
keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan berimplikasi pada peningkatan
atas keterbukaan informasi institusi pemerintah, tuntutan atas keterlibatan
masyarakat melalui partisipasi dalam kebijakan publik dan penerapan
prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntable, serta berkualitas. Hal
ini pula yang kemudian mendorong institusi pemerintahan untuk
mengembangkan prinsip kerja good governance dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.
Penekanan komunikasi publik merupakan konsekuensi dari penerapan
prinsip-prinsip good governance yang telah menjadi salah satu pilar
kebijakan Kementerian Perhubungan. Keberhasilan penyelenggaraan
pembangunan sektor transportasi perlu diinformasikan kepada segenap
stakeholders baik internal maupun eksternal. Informasi yang memadai akan
membantu memberikan pemahaman dalam menyajikan data dan informasi
mengenai kebijakan di sektor transportasi. Perlunya komunikasi kepada
publik menyebabkan Kementerian Perhubungan perlu terus meningkatkan
kegiatan kehumasan agar mampu membentuk reputasi yang baik dan citra
positif lembaga.
Kegiatan komunikasi publik yang memadai pada akhirnya juga diharapkan
mampu mendukung terciptanya dukungan publik terhadap segala bentuk
pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Program komunikasi yang
telah dilaksanakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik bertujuan :

13

Meningkatkan pemahaman publik secara mendalam dan komprehensif
mengenai permasalahan yang menyangkut kebijakan Kementerian
Perhubungan; Penanganan transportasi secara menyeluruh dan
membangun koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja terkait dan
stakeholders Kementerian Perhubungan; dan Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa transportasi darat, laut, udara
dan perkeretaapian.
POTENSI
Biro Komunikasi dan Informasi Publik merupakan unsur penunjang
Kementerian Perhubungan yang strategis berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal. Sejalan dengan berlakunya Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik
berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
pelaksanaan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan.
Disamping tugasnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga
melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan komunikasi publik secara
langsung dan atau melalui media massa, baik melalui pemanfaatan media
sosial dan jejaring komunikasi, pengelolaan opini publik dan isu strategis
sektor transportasi. Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga memiliki
fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi,
melaksanakan publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja
Kementerian Perhubungan, serta melakukan perencanaan strategi dan
evaluasi komunikasi publik.
Berdasarkan potensi dari fungsi dan kewenangan dari Biro Komunikasi dan
Informasi Publik di atas, organisasi ini berperan penting dalam mewujudkan
pelayanan komunikasi publik secara efisien dan efektif serta menjadi juru
bicara Kementerian Perhubungan. Biro Komunikasi dan Informasi Publik
telah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang
disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang
dihadapi dan sasaran strategis yang menggambarkan hal yang ingin dicapai
dalam setiap perencanaannya.
Terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi tools (alat bantu) dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Biro Komunikasi dan Informasi
Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan. Potensi tersebut mencermin
peluang-peluang komunikasi dan informasi publik yang dapat dilakukan
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untuk mendukung pemenuhan target kinerja layanan transportasi secara
keseluruhan.
1)

Posisi Indonesia dalam Dinamika Regional dan Global

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika
regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung
pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia.
Ketika tren jangka panjang (1970 – 2000) pertumbuhan ekonomi dunia
mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia
menunjukkan peningkatan pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan
Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50
persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar
penduduk,sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN
dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia
berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yang mempunyai potensi
ekonomi sangat besar. Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini
perdagangan South to South, termasuk transaksi antara India-Cina-Indonesia,
menunjukkan peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor
negara berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang
lainnya meningkat sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal
ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12
persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor
memberikan dampak yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan
regional dan global. Impor Cina meningkat tajam selama dan setelah krisis
ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat
menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk
Indonesia.
Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas kawasan terbesar,
penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Hal tersebut
menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara-negara di Asia
Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya
komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean – China Free Trade Area
(ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna
mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh
karena itu, percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI
ini penting dalam angka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya
saing Indonesia.
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Gambar 1.1. Perkembangan Populasi Dunia

Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi
dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia,
serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam
kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis
ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan,
perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global.

Gambar 1.2. Pemetaan Populasi Asia dan Dunia

16

Indonesia tidak dapat mengesampingkan pentingnya kerjasama ekonomi
internasional. Indonesia saat ini berperan aktif dalam membina hubungan
dengan negara lain untuk mendorong kerjasama ekonomi yang saling
menguntungkan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral.
Kerjasama ekonomi ini tentunya dibangun untuk membantu percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa
dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran Indonesia
dalam kerjasama ekonomi internasional terlihat semakin penting.
Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dengan salah
satu gagasan pentingnya adalah komitmen tingkat pemimpin ASEAN untuk
membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang saat
ini terus bergulir di bawah kepemimpinan Indonesia. Pada tahun 2013
Indonesia turut serta dalam pertemuan para pemimpin G20 di St. Petersburg,
Rusia, untuk membahas mengenai pentingnya keterbukaan ekonomi dan
pembangunan internasional. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah
penyelenggaraaan rangkaian pertemuan KTT APEC 2013, di mana para
pemimpin Asia Pasifik didorong untuk meningkatkan kerja sama yang lebih
dalam dan lebih inklusif dalam rangka meningkatkan perannya sebagai
mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini sesuai dengan tema yang
diangkat oleh Indonesia pada APEC 2013, yaitu : Resilience Asia-Pacific,
Engine of Global Growth. Indonesia juga mengusung tiga prioritas dalam
keketuaan APEC 2013, yaitu: Attaining the Bogor Goals, Sustainable Growth
with Equity, serta Promoting Connectivity. Sebagian besar inisiatif dan
pencapaian Indonesia selama keketuaannya di tahun 2013 dilanjutkan oleh
China sebagai ketua dan tuan rumah APEC 2014.
Pada tahun 2013, Indonesia juga terus berperan aktif pada KTT ASEAN di
Brunei Darussalam, dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015, serta dialog perdamaian pada KTT Asia Timur (East Asia
Summit/EAS). Kemudian dalam forum multilateral WTO (World Trade
Organization), Indonesia telah menyuarakan suaranya dengan aktif melalui
keketuaan pada forum G-33.
Pada bulan Desember tahun 2013 Indonesia telah diakui keberhasilannya
sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference)
WTO ke-9, yang telah menghasilkan Paket Bali (Bali Package) dan dinilai
sangat positif oleh dunia internasional, karena telah menghasilkan
kesepakatan di tengah kebuntuan perundingan putaran Doha. Paket Bali
merupakan batu loncatan putaran Doha, dan dikenal sebagai - small but
credible package of deliverables -. Muatan utama Paket Bali adalah : (i) Trade
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Facilitation, (ii) Agriculture, dan (iii) Development and LDCs Issues. Sampai
saat ini, Indonesia telah menandatangani 7 (tujuh) kesepakatan kerjasama
ekonomi internasional, baik dalam tingkat bilateral dan regional, yaitu :
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN Economic
Community (AEC), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN
Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-Japan Free Trade Agreement
(AJFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA),
dan ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). Saat ini, Indonesia sedang
melakukan proses negosiasi 7 (tujuh) kerjasama, di mana enam di antaranya
sudah masuk putaran perundingan, sedangkan sisanya masih dalam taraf
persetujuan kerangka negosiasi. Jumlah total kesepakatan kerjasama
ekonomi bilateral dan regional (yang bersifat mengikat) yang sudah dan
dalam proses penyelesaian oleh Indonesia adalah sebanyak 22.
2)

Program Strategis Nasional (PSN)

Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur
dalam beberapa dekade terakhir, khususnya pada 4 tahun belakangan ini
telah mendapatkan apresiasi dari berbagai Negara di dunia. Dalam rangka
peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di
Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang
dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan
dalam kurun waktu yang singkat. Untuk mempercepat proyek-proyek
tersebut maka dibentuklah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP) untuk melakukan seleksi daftar proyek-proyek yang
dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitasfasilitas kemudahan pelaksanaan proyek.
Sampai dengan akhir tahun 2017, KPPIP telah melaksanakan proyek
strategis dan prioritas sebagai berikut :
● Penetapan daftar baru Proyek Prioritas melalui penerbitan Permenko
Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2017 yang diseleksi dari daftar
baru Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan
Presiden No. 3 Tahun 2016 j.o. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017
● Dua (2) proyek di sektor pelabuhan dan jalan tol telah memiliki OBC
yang sesuai dengan Panduan Penyusunan Outline Business Case (OBC)
KPPIP, yaitu Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Jalan Tol
Yogyakarta – Bawen
● Dua (2) proyek di sektor pelabuhan dan jalan tol, yaitu Pelabuhan
Patimban dan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, telah memiliki
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masterplan intermoda dan AMDAL untuk meningkatkan kualitas dan
mendukung kelengkapan penyiapan proyek.
● Satu (1) proyek pelabuhan, yaitu Pelabuhan Patimban, telah mencapai
loan agreement.
● Telah mendukung penyelesaian masalah untuk percepatan proyek
prioritas
● Telah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas
Penanggung Jawab Proyek Prioritas dan Strategis Nasional,
khususnya terkait penyiapan proyek dengan skema KPBU serta
sosialisasi Panduan Penyusunan OBC KPPIP.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan
sebanyak 226 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 1 program, yakni
program pemerataan ekonomi. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2018 disebutkan perubahan jumlah proyek bidang
transportasi yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) antara
lain sebagai berikut :
● Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol dari 69 proyek menjadi
64 proyek.
● Proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api antar kota dari
14 proyek menjadi 18 proyek, yakni proyek kereta api Muara EnimPulau Baai, kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, Kereta Api
Jambi-Pekanbaru dan Kereta Api Jambi-Palembang.
● Proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api dalam kota
dari 8 proyek menjadi 7 proyek, yakni pengurangan proyek Mass
Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East-West.
● Proyek revitalisasi Bandar Udara dari 4 proyek menjadi 3 proyek,
yakni proyek Bandara Raden Inten II Lampung.
● Proyek pembangunan Bandar udara baru yakni pembangunan
bandara sebatik di provinsi Kalimantan Utara menjadi Bandara Kediri
di Provinsi Jawa Timur.
3)

Asean Free Trade Area (AFTA)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari
negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan
dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN
dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan
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pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.
Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN sebagai wujud dari kesepakatan negaranegara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam
rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan
menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu
15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan
terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective
Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan
suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga
menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatanhambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan
AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk
impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan
Vietnam pada tahun 2015.
Peluang Negara Indonesia pasca AFTA adalah :
1. Manfaat integrasi ekonomi
Kesediaan Indonesia bersama-sama dengan 9 Negara ASEAN lainnya
membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 tentu
saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan
ASEAN.
2. Pasar potensial dunia
Pewujudan MEA pada tahun 2015 telah menempatkan ASEAN sebagai
kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah
penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah
China dan India.
3. Negara pengekspor
Negara-negara di kawasan ASEAN juga dikenal sebagai negara-negara
pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam (seperti agro-based
products) maupun berbagai produk elektronik.
4. Negara tujuan investor
Uraian tersebut di atas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa
ASEAN merupakan pasar dan memiliki basis produksi. Fakta-fakta
tersebut merupakan faktor yang mendorong meningkatnya investasi di
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dalam dalam negeri masing-masing anggota dan intra-ASEAN serta
masuknya investasi asing ke kawasan.
5. Daya saing
Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus
barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN
karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi.
6. Sektor jasa yang terbuka
Di bidang jasa, ASEAN juga memiliki kondisi yang memungkinkan agar
pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Sektor-sektor
jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan,
penerbangan dan kemudian akan disusul dengan logistik.
7. Aliran modal
Dari sisi penarikan aliran modal asing, ASEAN sebagai kawasan dikenal
sebagai tujuan penanaman modal global.
Tantangan yang muncul antara lain :
1. Laju peningkatan ekspor dan impor
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi
ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih
lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar
ASEAN seperti China dan India.
2. Laju inflasi
Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong
tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.
3. Dampak negatif arus modal yang lebih bebas
Proses liberalisasi arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan
melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal
yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan
permintaaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi.
4. Kesamaan produk
Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu
penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25
persen dari total perdagangan ASEAN.
5. Daya saing sektor prioritas integrasi
Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti
produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet
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dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga,
batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih
dengan tingkat keunggulan yang terbatas.
6. Daya saing SDM
Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan
baik secara formal maupun informal.
7. Tingkat perkembangan ekonomi
Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga
saat ini masih beragam.
8. Kepentingan nasional
Disadari bahwa dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional
merupakan yang utama yang harus diamankan oleh Negara Anggota
ASEAN. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan
nasional, merupakan prioritas kedua.
9. Kedaulatan negara
Integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan suatu negara untuk
menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong
kinerja ekonomi dalam negeri.
4)

Asean Economic Community (AEC)

Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama
ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya
dikalangan negara-negara ASEAN. Dalam perkembangannya, pelaksanaan
kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan
kerjasama di bidang politik, keamanan dan sosial budaya, sehingga
mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community). Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian
ASEAN Economic Community (AEC) yang berdaya saing dan berperan aktif
dalam ekonomi global, sedangkan momentum menuju terwujudnya AEC
2015 tentunya tidak terlepas dari peranan ASEAN sebagai organisasi
regional sebagai ―kendaraan‖ untuk mencapai tujuan tersebut.
Sejak awal pembentukkannya, ASEAN secara insentif menyepakati berbagai
kesepakatan dalam bidang ekonomi. Kesepakatan yang menjadi cikal bakal
pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 nanti
adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff- ASEAN Free Trade
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Area (CEPTAFTA) pada tahun 1992 dengan target impelementasi semula
tahun 2008, lalu kemudian dipercepat menjadi tahun 2003.
ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk Free Trade
Area (FTA) dan berlokasi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Economic
Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN
menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang
perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN
saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Economic Community,
dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah
Internasional. Dengan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi
ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog
antar sektor yang nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder
sektor ekonomi di negara-negara ASEAN dan ini sangatlah penting.
ASEAN Economic Community ini terintegrasi lewat kerja sama ekonomi
regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah,
tidak terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah market yang
cukup besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan
barangnya. Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi
salah satu sasaran pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan
negara-negara berkembang lainnya.
Dengan diterapkannya blueprint perdagangan tanpa batas yang diramal
terjadi di tahun 2015 mendatang, tentunya Indonesia memiliki peluang
sekaligus tantangan dalam hal perdagangan internasional. Tarif yang hampir
80 % menggunakan zero percent tentunya akan mempermudah Indonesia
memasuki pangsa pasar bahan baku dari negara tetangga, mengingat tidak
semua bahan baku ada di Indonesia. Keadaan ini akan memicu persaingan
yang lebih kompetitif baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Di
samping itu, nama Indonesia yang dikenal sebagai market potensial dengan
jumlah penduduk yang besar diharapkan mampu menarik para investor luar
negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja di sini
pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur kebijakan
terhadap para investor agar tidak saja mencari keuntungan, tetapi mampu
meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak
melakukan analisis terhadap permasalahan tesebut, beberapa sektor industri
akan mengalami titik kelemahan ketika FTA benar-benar diimplementasikan.
Negara-negara di ASEAN yang dikenal sebagai komoditi ekspor berbasis
sumber daya alam terbesar di Asia juga menjadikan peluang dalam
persaingan pasar produksi dengan surplus pada neraca transaksi.
23

Konsentrasi perdagangan ke luar ASEAN memang mengalami penurunan
sejak tahun 1993 dari 80% menjadi sekitar 73% pada akhir tahun 2008.
Keadaan ini berbanding terbalik dengan perdagangan intra-ASEAN yang
meningkat dari 19% menjadi 26% di tahun yang sama. Indonesia yang
menjadi salah satu pemain penting dalam percaturan dagang di ASEAN
memiliki persentase impor yang tidak berimbang dengan ekspor baik dalam
lingkup intra-ASEAN maupun ke luar ASEAN. Keadaan ini harus dipahami
oleh pemerintah sehingga nantinya terdapat solusi sebelum perdagangan
bebas mendominasi pangsa pasar.
5)

Asean Conectivity

Perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mempunyai visi untuk
membangun Komunitas ASEAN 2015 dan salah satu misinya adalah
membangun Konektivitas ASEAN yang dapat menjamin komunitas ASEAN
lebih kompetitif dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perubahan
ekonomi global. ASEAN Connectivity dibentuk berdasarkan kesepakatan
dalam ASEAN Summit ke-15 di Thailand pada tanggal 24 Oktober 2009, dan
diperkuat dalam ASEAN Summit ke-16 di Vietnam pada tanggal 8-9 April
2010 yang menggariskan perlunya Master Plan of ASEAN Connectivity
(MPAC) dengan sasaran dan jadwal waktu yang jelas termasuk pembangunan
dan pembiayaan infrastruktur sebagai pelaksanaan dari MPAC tersebut.
Membangun konektivitas diantara negara-negara ASEAN dipercaya dapat
meningkatkan kerjasama ekonomi melalui perdagangan, investasi,
pariwisata, dan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya. MPAC berisi
identifikasi dari beberapa proyek-proyek transportasi yang menjadi prioritas
untuk dibangun termasuk ASEAN Highway Network, Melaka-Pekanbaru
Interconnection, West Kalimantan-Sarawak Interconnection, dan studi RoRo
dan short-sea shipping.
Pembiayaan dari proyek-proyek infrastruktur transportasi MPAC akan
dimobilisasi melalui ASEAN Infrastructure Fund, PPP, and melalui pasar
keuangan dan pasar modal lokal dan regional.
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Gambar 1.3. Visi dan Tujuan ASEAN Conectivity

Melalui MPAC Indonesia memiliki peluang untuk bekerjasama dan
membangun konektivitas di kancah regional. Kesempatan ini merupakan
peluang bagi Indonesia berkontribusi dalam mengembangkan Global Village
di kancah Asia Tenggara, mengembangkan smart country, pembangunan
berkelanjutan, serta inovasi teknologi yang bermanfaat bagi
penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga
akan memangkas waktu dan biaya untuk meningkatkan lingkungan
masyarakat yang terhubung satu sama lain dengan daya saingmya masingmasing. Dengan demikian, akan tercipta komunitas ASEAN yang saling
mendukung dan berkesinambungan.
Indonesia saat ini menjadi salah satu dari negara yang mendukung
penyelenggaraan MPAC melalui pengembangan infrastruktur fisik dan
infrasruktur komunikasi. Pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh
Pemerintah Indonesia dalam rangka mengembangkan konektivitas menjadi
modal bagi Indoensia dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat dan
berperan aktif dalam komunitas masyarakat terhubung ASEAN. Proyek
Palapa Ring sampai dengan tahun 2019 menghubungkan 35.000 km kabel
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fiber optik untuk konektivitas Indonesia. Hal ini memberikan Indonesia
peluang yang cukup besar untuk mengembangkan ICT Influencing Business
Model serta peluang lainnya pada beragam sektor strategis di Indonesia.
Sampai saat ini Indonesia menjadi rumah bagi 5 Unicorn berpengaruh di Asia
Tenggara, yaitu: Gojek, Traveloka, Tokopedia; Bukalapak; dan OVO.
Pertumbuhan ICT di Indonesia merupakan peluang yang bisa diberdayakan
dan dioptimalkan, terlebih dengan posisi Indonesia yang strategis dalam
komunitas terkoneksi di ASEAN, penetrasi internet di Indonesia termasuk
baik dengan jumlah pengguna media terkoneksi yang juga banyak.

sumber : Dara Reportal, 2020

Gambar 1.4. Data Peningkatan Pengguna Mobile Communications dan
Penetrasi Internet di Indoensia

6)

Daya Saing Global

Setelah kekuatan besar ekonomi dunia bergejala mulai pudar di belahan
bumi bagian barat dan ketika banyak negara besar dan menengah di Asia
mengalami peningkatan ekonomi yang sangat besar, maka tantangan besar
utama yang akan muncul dari skala regional dan global adalah daya saing
kita sebagai bangsa yang masih belum tinggi, bahkan dalam skala Asia.
Dalam skala waktu yang cepat Cina sudah menjadi kekuatan besar ekonomi
dunia dan India menyusul dibelakangnya. Perlahan tapi pasti Vietnam dan
Myanmar menggeliat maju secara cepat sementara Singapura, Malaysia, dan
Thailand sudah berada lebih dahulu didepan barisan negara-negara maju di
Asia Tenggara. Berdasarkan daya saing global menurut Global
Competitiveness Report edisi 2017- 2018, Indonesia berada pada peringkat
nomor 4 setelah Singapore, Malaysia, dan Thailand di wilayah Asia Tenggara.
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Sedangkan secara global, Indonesia brada pada peringkat 36 dimana posisi
saat ini mengalami peningkatan sejumlah 5 peringkat dibandingkan dengan
peringkat sebelumnya.
Tabel dibawah menunjukkan peringkat Indonesia secara umum, maupun
peringkat Indonesia berdasarkan 12 pilar penilaian Global Competitiveness
Index.

sumber : Global Competitiveness Report, 2017-2018

Gambar 1.5. Peringkat Indonesia berdasarkan Global Competitiveness
Index tahun 2017-2018

Secara umum, Indonesia mengalami peningkatan kinerja pada beberapa
pilar. Peningkatan yang sangat baik terlihat dari pilar ukuran pasar yang
berada pada peringkat 9, lingkungan makroekonomi yang berada pada
peringkat 26, dan kecanggihan bisnis yang berada pada peringkat 32.
Indonesia juga termasuk kedalam negara dengan inovasi yang baik. Namun,
perlu beberapa perbaikan dalam pilar kesiapan teknologi dan efisiensi pasar
tenaga kerja.
Indonesia mengalami peningkatan peringkat kualitas infrastruktur secara
keseluruhan dari peringkat 96 di tahun 2009 menjadi peringkat 82 di tahun
2011, namun tetap bertahan di peringkat 82 di tahun 2013 dan naik pada
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peringkat 52 di tahun 2017. Komponen penilaian pilar infrastruktur dapat
dilihat secara lengkap pada tabel dibawah.

sumber : Global Competitiveness Report, 2017-2018

Gambar 1.6. Peringkat Infratruktur Indonesia berdasarkan Global
Competitiveness Index tahun 2017-2018

Gambar diatas memperlihatkan kenyataan bahwa dalam tahun 2017-2018
ini pun infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kualitas
infrastruktur secara keseluruhan, kualitas jalan raya, kualitas prasarana jalan
rel, kualitas prasarana pelabuhan, kualitas prasarana transportasi udara,
ketersediaan penerbangan, dan keberlangganan telepon genggam. Telebih
lagi untuk infratruktur yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi.
Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet aktif yang cukup
jamak. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa pengguna informasi di
Indonesia cukup banyak. Akan tetapi di sisi lain, hal ini membutuhkan
dukungan infrastruktur yang memadai.

sumber : Data Reportal, 2020

Gambar 1.7. Pengguna Internet dan Jaringan Komunikasi di Indonesia
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Mengingat infrastruktur masuk dalam salah satu pilar yang utama dalam
peningkatan daya saing global, maka seharusnya kita melakukan perubahan
besar dalam cara-cara kita membangun infrastruktur Indonesia kedepan,
khususnya dalam waktu RENSTRA 2020-2024.
A. PERMASALAHAN
Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang
punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran
sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur
transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing
produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia
yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi
sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk
dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik
dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.
Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam
sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk
menyelesaikannya.
Permasalahan yang dihadapi Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam
mengelola komunikasi publik adalah sebagai berikut :
1. Platform media sosial di satu sisi memberikan banyak peluang untuk

mengkomunikasikan agenda pemerintah kepada masyarakat. Akan
tetapi di sisi lain, platform ini juga menjadi ruang riuh yang
memunculkan distorsi informasi dan persebaran informasi negatif
atas agenda kebijakan. Akibatnya, isu positif dari kebijakan
pemerintah tidak mendapatkan atensi yang cukup dari publik;
2. Pengelolaan komunikasi publik lembaga belum optimal. Hal ini

ditandai dengan belum terstrukturnya pelaksanaan agenda setting
kelembagaan yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan
stakeholder lembaga lainnya;
3. Kurang cepat dalam menangkap isu potensial yang bisa diolah sebagai

informasi positif dan mengembangkan agenda setiing kelembagaan,
baik untuk agenda jangka pendek, jangka menengah, maupun agenda
jangka panjang;
4. Peta persepsi publik sebagai tolok ukur kepuasaan publik atas kinerja

komunikasi publik Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2019
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belum tersusun. Hal ini mengakibatkan evaluasi atas indeks
kepuasaan publik belum terpantau dan terevaluasi;
5. Relasi kelembagaan yang ditandai dengan adanya data stakeholder

dan media mapping belum teridentifikasi dengan jernih. Identifikasi
ini diperlukan untuk melakukan segmentasi media dan kebutuhan
infomasi kelembagaan kepada stakeholder dan masyarakat;
6. Belum adanya data terkait dengan permintaan informasi dan

kebutuhan informasi oleh masyarakat terhadap Kementerian
Perhubungan untuk menyesuaikan pesan dan konten komunikasi
yang akan diproduksi;
7. Program komunikasi yang dijalankan masih bersifat satu arah dan

belum interaktif. Sementara itu, program ini juga belum cukup
merepresentasikan kebutuhan informasi sebagaimana yang
tercantum dalam guideline Kementerian Perhubungan;
8. Belum meratanya kompetensi dan kualitas SDM kehumasan di BKIP,

sehingga pelaksanaan berbagai program komunikasi publik masih
belum optimal.
Sementara permasalahan di bidang pelayanan informasi kepada publik,
adalah sebagai berikut:
1. Informasi kelembagaan yang menyasar publik internal Kementerian

Perhubungan belum tersusun dalam program yang baik. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya redudansi aktivitas kelembagaan dan
komunikasi internal kelembagaan yang belum terstruktur dengan
substansi yang jelas. ;
2. Kurangnya koordinasi dengan humas subsektor dan stakeholder,

sebagai tumpuan komunikasi internal lembaga belum saling
mendukung dan terstruktur;
3. Belum terciptanya budaya untuk menempatkan data dan informasi

sebagai materi yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal
ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan informasi publik
teruama terkait pengarsipan dan publikasi kelembagaan.
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1.3. ISU STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN BIRO
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK (BKIP)
A. ISU STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang
punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran
sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur
transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing
produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia
yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi
sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk
dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik
dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.
Sementara itu, proses transformasi ekonomi harus dimulai pada tahun 20202024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam
arahan RPJMN 2020-2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi
meliputi: Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah
(ICOR tinggi 6,7), dan Total Factor Productivity Rendah. Di sisi lain, target
pertumbuhan ekonomi 2020-2024 berada pada kisaran 5,2%-5,5% (rendah)
hingga pada kisaran 5,4% - 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari Middle
Income Trap (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di Tahun
2036. Target pertumbuhan 5,4% - 6,0 % memerlukan dukungan aspek
transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi. Dari sisi
permintaan (jangka pendek), investasi di kawasan industri dan KEK
memerlukan konektivitas akses dari lokasi asal produksi hingga ke lokasi
simpul terdekat untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu kebijakan fiskal
yang pro-investasi penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat
diperlukan sebagai stimulus perekonomian Indonesia (counter-cyclical
policy). Sementara itu, sejalan dengan sisi produksi (jangka menengah), maka
konektivitas layanan dalam distribusi logistik akan mendorong peningkatan
produktivitas (TFP, modal, tenaga kerja) melalui penciptaan lapangan kerja
baru berbasis ekonomi domestik yang lebih tangguh.
Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam
sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk
menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu
berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada,
yaitu :
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1. Aksesibilitas
a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan
keperintisan;
b. Masih kurangnya minat
infrastruktur transportasi;

swasta

dalam

penyediaan

c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai;
d. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi
belum terhubung dengan jalur kereta api.
2. Kinerja Pelayanan
a. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi
online;
b. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk
pelaksanaan angkutan pemadu yang diharapkan melalui
subsektor, dimana standar pelayanan maksimal dirasakan masih
jauh dari kelayakan pelayanan baik dari kapal beserta fasilitasnya;
c. Belum optimalnya peran angkutan laut, yakni karena adanya
ketimpangan muatan;
d. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi
moda jalan;
e. Belum optimalnya pelayanan
antarmoda yang terintegrasi;

transportasi multimoda

dan

f. Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam
menyediakan slot time yang mengakibatkan sulitnya melakukan
penambahan kapasitas angkutan udara;
g. Dalam upaya penambahan kapasitas bandar udara seringkali
terbentur masalah terkait kepemilikan lahan yang kerap kali
menghambat pembangunan bandar udara;
h. Sebagian bandar udara mengalami overcapacity sementara upaya
pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan
dalam satu tahun anggaran;
i.

Adanya permasalahan penetapan tarif tiket pesawat yang
mengarah pada dugaan persaingan yang tidak sehat (kartel),
meskipun sebenarnya kenaikan tarif pesawat sebenarnya tidak
melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun
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2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan
Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas
Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, namun
apabila naik turun mengarah ke dugaan kartel maka perlu
ditindaklanjuti karena tidak dibenarkan oleh Undang-undang (UU)
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Keselamatan dan Keamanan
a. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat
akan keselamatan dan keamanan transportasi;
b. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan
keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan
sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai
dengan perkembangan teknologi;
c. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang
diakibatkan penyelenggaraan transportasi;
d. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA
dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Restrukturisasi dan Reformasi
a. Permasalahan
Perkeretaapian);

Kelembagaan

(Institusi

Penyelenggara

b. Kapasitas Lembaga pelatihan penerbangan belum dapat
memenuhi SDM yang ada terutama untuk pilot dan teknisi
perawatan pesawat udara;
c. Kurangnya tenaga berlisensi di bandar udara terutama keamanan
penerbangan dan PKP-PK.
5. Perkembangan Teknologi
a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi
Transportasi dan tenaga pendidik transportasi;

SDM

b. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan
masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal
serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara
optimal;
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c. Kurangnya Peneliti adalah modal utama yang cukup menentukan
kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan
transportasi;
d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan
bidang perhubungan;
e. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis
fosil dalam penyelenggaraan transportasi.
6. Pemindahan Ibu Kota Negara
Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa dirasakan perlu
disebabkan serangkaian permasalahan yang terjadi. Beberapa
permasalahannya adalah sekitar 57% penduduk Indonesia
terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya pendistribusian
penduduk ke daerah yang masih memiliki jumlah penduduk yang
rendah, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional yang
belum merata dimana saat ini 58,49% dari PDB Nasional
dikontribusikan oleh Pulau Jawa, mulai terjadinya krisis ketersediaan
air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi
lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang
sangat tinggi dimana konsentrasi terbesar terdapat di Jakarta dan
bodetabekpunjur, serta meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi
penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi
yang dihadapi.
B. ISU STRATEGIS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Isu strategis yang dihadapi terkait dengan pelayanan informasi dan
komunikasi publik adalah :
1. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang pesat
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat
membuat akses masyarakat dalam memperoleh informasi semakin
terbuka lebar. Fenomena perkembangan teknologi komunikasi,
seperti media sosial, menuntut Biro Komunikasi dan Informasi Publik
untuk terus bergerak maju dan berkembang mengikuti dinamika
tersebut.
Kecanggihan teknologi informasi bernama media sosial juga
menyebabkan arus informasi berjalan sangat cepat sehingga sulit
dikontrol. Segala jenis informasi baik yang positf maupun negatif
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dengan mudahnya meluas secara viral di masyarakat pengguna media
sosial. Hal tersebut tentu menuntut kepiawaian dan kecepatan humas
pemerintah untuk dapat mengelola dan mengontrol informasi yang
berkembang di masyarakat, sehingga dapat terus berada di tataran
yang positif. Humas harus mampu menggunakan perangkat teknologi
informasi tersebut, untuk mendistribusikan informasi kepada publik
secara cepat, tepat dan efektif.
Dengan karakteristik yang dimiliki media sosial, setidaknya media
sosial dengan berbagai platform yang berkembang, juga
memungkinkan publik untuk dapat langsung berkomunikasi terhadap
lembaga pemerintahan secara langsung dan real time. Proses
komunikasi publik dengan mudahnya berlangsung mudah, cepat dan
dua arah, karena media sosial memungkinkan penggunaannya untuk
memberikan feedback langsung kepada pemberi informasi.
Namun sejauh mana keuntungan ini dapat dimanfaatkan sangat
tergantung kemampuan dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki, baik
sumber daya manusia, perangkat keras maupun mekanisme kerja
yang mendukung instansi atau lembaga pemerintah diuntungkan
dengan keberadaan channel atau medium komunikasi milik sendiri,
yang relatif mudah dan murah, serta memiliki akses langsung ke
masyarakat luas. Tidak seperti media massa, media sosial memberi
keleluasaan kepada instansi dalam melakukan framing atau
penonjolan pesan (informasi) yang hendak disebarluaskan kepada
khalayak.
2. Kebebasan Menyatakan Pendapat yang semakin berkembang
Iklim demokrasi yang semakin terbuka pasca reformasi menyebabkan
semakin mudahnya setiap elemen masyarakat menyatakan
pendapatnya di mata publik. Hal ini secara mendasar merubah
perilaku publik yang semula cenderung dikontrol oleh pemerintah
menjadi lebih memiliki kebebasan yang dijamin secara hukum untuk
melakukan kritik kepada pemerintah. Sejalan dengan perkembangan
teknologi dan informasi, kebebasan menyatakan pendapat ini semakin
meluas dan bahkan cenderung untuk sulit dikendalikan.
3. Tuntutan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik
Selain bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan
komunikasi publik yang meningkatkan reputasi dan citra positif
Kementerian Perhubungan, Biro KIP juga mempunyai kewajiban
untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada
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publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan
pemerintahan yang semakin baik, sesuai dengan UU No. 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, seiring
dengan kemajuan teknologi informasi dan kebebasan alam demokrasi,
akses informasi bagi masyarakat pun turut terbuka luas. Terpaan
informasi didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang terus
meningkat, membuat masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis.
Lembaga pemerintahan dituntut untuk dapat menyelenggarakan
pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan efektif.
Dalam proses interkoneksi antara potensi, permasalahan dan isu
strategis, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyusun analisis
SWOT yang diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur
pikir perencanaan Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi
Publik kedepan. Sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis
dan sasaran ke depan dapat terarah dan sejalan dengan program
prioritas Kementerian Perhubungan. Pendekatan isu strategis
transportasi dalam perumusan sasaran Biro Komunikasi dan
Informasi Publik menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola
komunikasi dan informasi transportasi dengan baik. Pendekatan
tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara
lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan
permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa
perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku
masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan
prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana.
Isu-isu strategis nasional yang perlu mendapat dukungan dari Biro
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan adalah :
1. Pengembangan dan dukungan kerjaama luar negeri untuk kawasan
tertinggal, rawan bencana, dan kawasan ekonomi khusus (KEK)
2. Tantangan rencana umum energi nasional (RUEN)
3. Sustainable Development Goals (SDGs)
4. Kerangka Investasi Nasional dengan pembiayaan yang kreatif
5. Tantangan pengembangan transportasi yang harus antisipatif terhadap
lingkungan – Gas Rumah Kaca
6. Meningkatkan peran transportasi melalui kerjasama di era Globalisasi,
Ekonomi Global-MEA
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2. BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian
dari RPJPN 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan
dalam RPJPN. Di akhir periode RPJMN 2020-2024, pendapatan per kapita
Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara
berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang
memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi
Indonesia Maju 2045, sehingga penguatan proses transformasi ekonomi yang
didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya
manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.
menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun
2045.
5 (lima) strategi pelaksanaan pembangunan tersebut menjadi landasan
utama dalam RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7
(tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yakni :
(1) Memperkuat
berkualitas;

ketahanan

ekonomi

untuk

pertumbuhan

yang

(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya
saing;
(4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
(5) Memperkuat infrastruktur untuk
ekonomi dan pelayanan dasar;

mendukung

pengembangan

(6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim;
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(7) Memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan, Keamanan dan
transformasi pelayanan publik.
7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut menjadi dasar bagi
Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 20202024 dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden pada tahun 2020-2024.

sumber : RPJMN 2020-2024

Gambar 2.1. Tujuh Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

2.1.

VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Visi Presiden Republik Indonesia 2019-2024 adalah
Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.
Untuk mencapai keberhasilan dari visi tersebut, ditetapkan 9 Misi Presiden
untuk dilaksanakan yakni :
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan
Terpercaya;
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7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Terkait dengan pelaksanaan 9 misi Presiden yang telah disampaikan, sektor
perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk
menunjang capaian misi, terutama pada Misi 2, Misi 3 dan Misi 4 sebagai
berikut :
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
2. Mengembangkan infrastruktur perkotaan : perumahan/tempat
tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang
terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih,
tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah;
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana
logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang
dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat
bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital;
4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi
online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada
pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan
daya saing demi kepentingan nasional.
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian
Timur.
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut.
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rel ganda, dan
bandara di Sukabumi
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
•

Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal
ramah lingkungan

Kata kunci dalam Misi Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor
Perhubungan pada Tahun 2020-2024 adalah : penguatan aksesibilitas dan
konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik,
dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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2.2.

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 20202024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung
Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud,
ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :
“ Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan
Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan
Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong ”.
Penjabaran terkait Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai
berikut :
Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar
wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan
transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta
udara.
Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman,
selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara
terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien,
terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber
daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya
saing internasional.
Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu
mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional
di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan
berkelanjutan, serta berperan dalam pengembagan wilayah.
Relevansi perwujudan Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan ini apabila
dilihat dalam konteks 7 Agenda Pembangunan Nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikut :
Pertama, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan
menentukan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk
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mengurangi kesenjangan, terutama terkait ketimpangan akses dan
pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat
dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan
pembangunan secara sektoral.
Kedua, konektivitas nasional mampu memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan
konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya
saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas
pelayanan dasar.
Ketiga, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan
pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas, sehingga cita-cita nasional untuk
menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi
yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan dapat tercapai.
Keempat, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas
masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan,
serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.
Pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
merupakah salah satu fokus kebijakan pembangunan Indonesia 2005-2025.
Pemerintah menempuh strategi pembangunan yang menekankan upaya
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan
yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk
mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan
Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan
Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan sebagai
berikut :
Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan
Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian
sebagai berikut :
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1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi
antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
jasa transportasi untuk mendukung pengembangan
konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja
pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi
yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang
profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada
Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan
keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh
kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri
transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan
produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan
penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya
aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan
pengembangan
inovasi
dan
teknologi
transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah
lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut diatas, sudah
selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan
pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang
tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

2.3.

TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan,
selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian
Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan.
Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi
dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari
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masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan
memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan,
dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan
transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian
Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna,
tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.
Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan
Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator
outcome dan bukan merupakan indikator output. Indikator tersebut
dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun
2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan :
a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
b. Capaian on time Performance (OTP) layanan transportasi
sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio
kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar
23,71 pada tahun 2024.
Turunan dari Tujuan adalah Sasaran, dimana sasaran merupakan penjabaran
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik,
terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah dokumen perencanaan,
perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable,
achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C),
sehingga suatu sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan
penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih
fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk
mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.
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Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –
2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025)
diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang
dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 juga
mencantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang
Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan
sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan
transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh
wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan
sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional adalah :
1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan
Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi
sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar penanganan terhadap isu
strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut :
1. Peningkatan aksesibilitas
pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas
perekonomian wilayah;

antar
antar

wilayah
wilayah

untuk
dalam

mencapai
mendukung

3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan
kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan
mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

dalam

rangka

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan
kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact
dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis Kementerian
Perhubungan merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan
kinerja Kementerian Perhubungan dalam periode lima tahunan.
Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan
dapat dinilai dari ketercapaian target yang ditetapkan dalam sasaran
strategis.
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Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional
pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan
memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019
serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.
Dengan
berlandaskan
pada
isu
strategis
dimaksud
dan
capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019, maka penyusunan Sasaran Strategis (SS)
dan Sasaran Strategis Penunjang (SSp) berikut Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Perhubungan serta dukungan terhadap tujuan pembangunan
yang akan dicapai, dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tujuan 1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa
layanan transportasi
SS 1.

Terwujudnya Konektivitas Nasional
dengan Indikator Kinerja Utama :
▪

IKSS 1

Rasio Konektivitas Nasional

Tujuan 2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi
SS 2.

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
dengan Indikator Kinerja Utama :
▪

IKSS 2.1

▪

IKSS 2.2

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik Sektor Transportasi
On Time Performance Layanan Transportasi

Tujuan 3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
SS 3.

Meningkatnya Keselamatan Transportasi
dengan Indikator Kinerja Utama :
▪

IKSS 3

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 juta
keberangkatan

SSp 5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten
dengan Indikator Kinerja Utama:
▪

IKSS 5

Tingkat Pemenuhan
Kompeten

SDM

Transportasi

yang

Tujuan 4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di
Kementerian Perhubungan
SSp 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan
Hukum
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dengan Indikator Kinerja Utama :
▪

IKSS 4

Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

SSp 7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
dengan Indikator Kinerja Utama :
▪

IKSS 7

Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”

SSp 8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dengan Indikator Kinerja Utama :
▪

IKSS 8

Indeks RB Kementerian Perhubungan

Tujuan 5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang
tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam
layanan transportasi
SSp 6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan
dengan Indikator Kinerja Utama:
● IKSS 6 Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya
disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian
Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan
bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan dari sasaran strategis
menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi
dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, costumer
perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective,
dapat diuraikan sebagai berikut :
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Gambar 2.2. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam Perspektif Balanced Score-card
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Perwujudan Visi Presiden dalam sektor Perhubungan dan langkah konkret
untuk mencapainya yang dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategis Kementerian Perhubungan tersaji pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Misi Kementerian Perhubungan, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran dan
Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
NO
1

2

3

MISI KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TUJUAN

Meningkatkan integrasi
antar moda dan aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan jasa
transportasi untuk
mendukung pengembangan konektivitas
antar wilayah

Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap jasa
layanan
transportasi

Meningkatkan kinerja
pelayanan jasa
transportasi dengan
memanfaatkan teknologi
yang tepat guna dan tepat
sasaran didukung oleh
SDM yang profesional
serta antisipatif terhadap
potensi kebencanaan

Meningkatnya
kinerja layanan
transportasi

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan
jasa transportasi

Meningkatnya
keselamatan
dan keamanan
transportasi

INDIKATOR
TUJUAN
Meningkatnya
rasio
konektivitas
nasional
menjadi 0,763
pada

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

Terwujudnya
konektivitas
nasional

Rasio konektivitas
nasional

− Meningkatnya
indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
publik sektor
transportasi
sebesar 88,5
pada tahun
2024
− Capaian On
Time
Performance
(OTP)
layanan
transportasi
sebesar 82,08
% pada tahun
2024

Meningkatnya
kinerja
pelayanan
transportasi

Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Publik
Sektor
Transportasi

Meningkatnya
keselamatan
transportasi
yang diukur
dengan rasio

Meningkatnya
keselamatan
transportasi

tahun 2024

On Time
Performance
Layanan
Transportasi

Rasio Kejadian
Kecelakaan
Transportasi
dalam 1 juta
keberangkatan
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didukung oleh kualitas
dan kompetensi SDM
operator dan pelaksana
industri transportasi
yang berdaya saing internasional, mandiri dan
produktif.
4

5

Melanjutkan konsolidasi
melalui restrukturisasi,
reformasi dan penguatan
di bidang peraturan,
kelembagaan, sumber
daya aparatur dan
penegakan hukum secara
konsisten

Mewujudkan
pengembangan inovasi
dan teknologi
transportasi yang tepat
guna, tepat sasaran dan
ramah lingkungan untuk
mengantisipasi
perubahan iklim

Tercapainya
restrukturisasi
dan reformasi
birokrasi di
Kementerian
Perhubungan

Terwujudnya
penggunaan
teknologi
transportasi
yang tepat
guna, tepat
sasaran dan
ramah
lingkungan
dalam layanan
transportasi

kejadian
kecelakaan
transportasi per
1 juta
keberangkatan
sebesar 23,71
pada tahun
2024

Meningkatnya
Kualitas SDM
Transportasi
yang Kompeten

Tingkat
Pemenuhan SDM
Transportasi yang
Kompeten

Meningkatnya
indeks kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
publik sektor
transportasi
sebesar 88,5
pada tahun
2024

Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola Kebijakan,
Regulasi, dan
Hukum

Kualitas Tata
Kelola Kebijakan,
Regulasi, dan
Hukum

Meningkatnya
Pengawasan dan
Pengendalian

Opini BPK “Wajar
Tanpa
Pengecualian”

Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Baik

Indeks RB
Kementerian
Perhubungan

Meningkatnya
indeks kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
publik sektor
transportasi
sebesar 88,5
pada tahun
2024

Meningkatnya
Kualitas
Transportasi
yang
Berkelanjutan

Presentase
penurunan emisi
GRK sektor
transportasi

sumber : RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020-2024
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2.4.

PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT

Untuk mewujudkan kondisi sesuai dengan Sasaran Strategis yang merupakan
Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024,
sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)
Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, perlu adanya suatu program
yang akan melaksanakan proses pencapaian target indikator Sasaran
Strategis tersebut.
Sasaran Strategis menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata
dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau
beberapa program, sedangkan Sasaran dari suatu Program (Sasaran
Program) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam
rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya
keluaran. Sasaran Program merupakan turunan yang akan mendukung
capaian kinerja dari suatu Sasaran Strategis. Pelaksana yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan program adalah unit kerja eselon I.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka unit
kerja eselon I diatas Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah
Sekretariat Jenderal.
Dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 sesuai dengan
PM 80 Tahun 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan akan
melaksanakan
Program
Dukungan
Manajemen
Kementerian
Perhubungan, yang merupakan program generik dalam RENSTRA
Kementerian Perhubungan 2020-2024, guna mendukung pencapaian
Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yakni SSp-4, SSp-6 dan SSp-8.
Terdapat 3 (tiga) sasaran program pada Program Dukungan Manajemen
Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan. Ke-3 (tiga) sasaran program tersebut adalah :
− SP 1

: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan
Hukum;

− SP 2
− SP 3

: Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan;
: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Dari ke-tiga Sasaran Program (SP) yang juga merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dari Sekretariat Jenderal, ditetapkan indikator dan target
kinerja capaian sebagai berikut:
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Tabel 2.2. Sinkronisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Kementerian Perhubungan dengan Program, Sasaran Program dan
Indikator Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan Tahun 2020-2024

NO

SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

1

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Kebijakan,
Regulasi, dan Hukum

Kualitas Tata
Kelola
Kebijakan,
Regulasi, dan
Hukum

2

Meningkatnya Kualitas
Transportasi yang
Berkelanjutan

3

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik

PROGRAM
Dukungan
Manajemen
Kementerian
Perhubungan

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM

Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola Kebijakan,
Regulasi, dan
Hukum

Rasio Jumlah
Peraturan Menteri
Perhubungan
yang Mendapat
Class Action oleh
Masyarakat
dibandingkan
Dengan Peraturan
Menteri
Perhubungan
yang Dikeluarkan
/ Ditetapkan

Presentase
penurunan
emisi GRK
sektor
transportasi

Meningkatnya
Kualitas
Transportasi
yang
Berkelanjutan

Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Sektor
Transportasi

Indeks RB
Kementerian
Perhubungan

Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Baik

Indeks RB
Kementerian
Perhubungan

sumber : RENSTRA Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang tertuang dalam RENSTRA
Sekretariat Jenderal, diperlukan sasaran penunjang berupa Sasaran Kegiatan
(SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan diampu/dilaksanakan
oleh unit kerja eselon 2 (dua) ada berada dibawah kendali Sekretariat
Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Rincian
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kerja Eselon 2 yang
bertanggungjawab sebagaimana tercantum pada tabel berikut.
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Tabel 2.3. Sinkronisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Kementerian Perhubungan dengan Program, Sasaran Program dan
Indikator Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan Tahun 2020-2024

NO

1

SASARAN PROGRAM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Kebijakan, Regulasi, dan
Hukum

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
SASARAN
KEGIATAN

UNIT KERJA
PENANGGUNG
JAWAB

Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola Kebijakan,
Regulasi dan
Hukum
Kementerian
Perhubungan

1. Indeks Reformasi
Hukum
Kementerian
Perhubungan

Biro Hukum

2. Indeks Kualitas
Kebijakan
Kementerian
Perhubungan

Biro Hukum

2

Meningkatnya Kualitas
Transportasi yang
Berkelanjutan

Menurunnya
Emisi GRK Sektor
Transportasi

Persentase
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Sektor
Transportasi sebesar
5,13 juta ton CO2
pada tahun 2024

Pusat
Pengelolaan
Transportasi
Berkelanjutan
(PPTB)

3

Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik

Meningkatnya
Birokrasi
Kementerian
Perhubungan
yang Bersih dan
Akuntabel

1. Nilai SAKIP
Kementerian
Perhubungan

Biro
Perencanaan

2. Nilai SAKIP
Sekretariat
Jenderal

Biro
Perencanaan

3. Indeks
Pengawasan
Kearsipan
Kementerian
Perhubungan

Biro Umum

4. Indeks
Pengawasan
Kearsipan
Sekretariat
Jenderal

Biro Umum

5. Indeks Maturitas
SPIP Kementerian
Perhubungan

Biro
Perencanaan
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Meningkatnya
Kapabilitas
Kepegawaian dan
Organisasi
Kementerian
Perhubungan

6. Indeks
Perencanaan
Kementerian
Perhubungan

Biro
Perencanaan

7. Indeks
Perencanaan
Sekretariat
Jenderal

Biro
Perencanaan

8. Indeks tata kelola
pengadaan barang
dan jasa
Kementerian
Perhubungan

Biro Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan
BMN

9. Indeks
Pengelolaan
Keuangan
Kementerian
Perhubungan

Biro Keuangan

10.Indeks
Pengelolaan Aset
Kementerian
Perhubungan

Biro Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan
BMN

11.Indeks
Pengelolaan Aset
Sekretariat
Jenderal

Biro Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan
BMN

12.Tingkat
Penyelenggaraan
Perkantoran

Biro Umum

1. Indeks
Kelembagaan
Kementerian
Perhubungan

Biro
Kepegawaian

2. Indeks
Profesionalisme
ASN Kementerian
Perhubungan

Biro
Kepegawaian

3. Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN
Kementerian
Perhubungan

Biro
Kepegawaian
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4. Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN
Sekretariat
Jenderal

Biro
Kepegawaian

5. Indeks Merit
System
Kementerian
Perhubungan

Biro
Kepegawaian

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Kementerian
Perhubungan

Indeks Pelayanan
Publik Kementerian
Perhubungan

Pusat
Pengelolaan
Transportasi
Berkelanjutan
(PPTB)

Meningkatnya
kualitas layanan
komunikasi dan
informasi publik
Kementerian
Perhubungan

Reputasi Positif
Kementerian
Perhubungan

Biro Komunikasi
dan Informasi
Publik (BKIP)

Meningkatnya
kualitas
kepemimpinan
dalam
meningkatkan
budaya kinerja

Indeks
Kepemimpinan
Perubahan
Kementerian
Perhubungan

Biro Komunikasi
dan Informasi
Publik (BKIP)

Meningkatnya
kapabilitas sistem
informasi dan
teknologi
Kementerian
Perhubungan

Indeks SPBE
Kementerian
Perhubungan

Pusat Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Perhubungan
(Pustikomhub)

Meningkatnya
kualitas
manajemen
keselamatan
transportasi

1. Rekomendasi
hasil investigasi
kecelakaan
transportasi yang
ditindaklanjuti
stakeholder

Komite Nasional
Keselamatan
Transportasi
(KNKT)

2. Tingkat
Pemanfaatan
rekomendasi hasil
putusan sidang
Mahkamah
Pelayaran

Mahkamah
Pelayaran
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Meningkatnya
Kapabilitas
Kerjasama dan
Kemitraan
Kementerian
Perhubungan

Kualitas Pelaksanaan
Kerjasama dan
Kemitraan
Kementerian
Perhubungan

Pusat Fasilitasi
Kemitraan dan
Kelembagaan
Internasional
(PFKKI)

sumber : RENSTRA Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024

Secara keseluruhan, untuk mendukung capaian target indikator kinerja
Sasaran Program Sekretariat Jenderal, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran
Kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus
direalisasi dan dicapai target indikatornya oleh 12 (duabelas) unit kerja yang
berada dibawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan.

2.5.

KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN BIRO KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sebagai unit eselon 2 (dua) dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian
Perhubungan, bertanggungjawab dalam pencapaian indikator sasaran
program yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BKIP, serta penunjukkan
ketugasan yang dibebankan pada BKIP, maka dari 10 (sepuluh) Sasaran
Kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 6
(enam) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang
harus direalisasi oleh BKIP dan didukung pencapaian target indikator
kinerjanya. BKIP juga harus menyelaraskan Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO) sebagaimana yang sudah tertuang dalam sistem
Krisna Selaras Kementerian Perhubungan, ke dalam Indikator Kinerja
Kegiatan yang sesuai. Hal ini menindaklanjuti PERMEN BAPPENAS Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
Didasarkan pada hal tersebut diatas, maka dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan
yang menjadi tanggung jawab BKIP, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan,
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dimana BKIP hanya sebagai unit kerja penunjang capaian kinerja, dan bukan
penanggungjawab utama capaian kinerja Sasran Kegiatan tersebut, yakni :
− Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan,
Regulasi dan Hukum;
− Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Birokrasi Kementerian
Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel;
− Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan
Organisasi Kementerian Perhubungan;
− Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan
Teknologi Kementerian Perhubungan
Dengan nomenklatur kegiatan : “Pengelolaan Komunikasi dan Informasi
Publik Kementerian Perhubungan”, terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang
menjadi Indikator Kinerja Utama BKIP, yakni :
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan, dengan IKK : Reputasi Positif
Kementerian Perhubungan;
2. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan dalam Meningkatkan Budaya
Kinerja, dengan IKK : Indeks Kepeminpinan Perubahan
Alur Cascading secara detail terkait KRO/RO yang dilakukan oleh BKIP
sehingga sampai pada level Sasaran Program bahkan Sasaran Strategis
Kementerian Perhubungan, sebagaiman tersaji pada Gambar 2.3, dibawah
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Gambar 2.3. Sasaran Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam mendukung
SSp Kementerian Perhubungan 2020-2024
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Tabel 2.4. Program Sekretariat Jenderal, Sasaran Program Sekretariat Jenderal, Kegiatan BKIP, Sasaran Kegiatan
BKIP dan Indikator Kegiatan BKIP
Program
Sekretariat Jenderal

Sasaran Program
Sekretariat Jenderal

Program Dukungan
Manajemen
Kementerian
Perhubungan

Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik

Indikator Kinerja
Sasaran Program
Sekretariat
Jenderal
Indeks RB
Kementerian
Perhubungan

Kegiatan BKIP

Sasaran
Kegiatan BKIP

Pengelolaan
Kualitas Layanan
Komunikasi dan
Informasi Publik
Kemenhub di
Bidang
Perhubungan

Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Komunikasi
dan Informasi
Publik
Kemenhub

Reputasi positif Kementerian Perhubungan

Pengelolaan
kualitas
kepemimpinan
dalam
meningkatkan
budaya kinerja di
Bidang
Perhubungan

Meningkatnya
kualitas
kepemimpinan
dalam
meningkatkan
budaya kinerja

Indeks Kepemimpinan Perubahan

Indikator
Kegiatan BKIP

sumber : BKIP, 2020
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3. BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang
diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan
sebagai berikut :
1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta
Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan
Pariwisata; dan
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan.
Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut,
maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar
dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan
transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi
nasional antara lain :
1. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi
untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta
Keselamatan Transportasi;
2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur
Logistik Utama;
3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri,
Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan
Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan
Pengembangan Transportasi Perkotaan.
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan
yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu
2020 -2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran
nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.
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Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif
untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk
segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran
RPJMN 2020-2024 sesuai dengan bidang terkait.
Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan
pengembangan dan pembangunan transportasi nasional sebagaimana
disebut sebelumnya, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
Perhubungan 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1. dibawah ini.
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan diperoleh dengan
mendasarkan pada potensi yang ada, yang diharapkan akan dapat mengatasi
permasalahan yang ada di sektor perhubungan.

Tabel 3.1. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024
Sasaran Strategis
Terwujudnya
Konektivitas
dan
Aksesibilitas Nasional

Arah Kebijakan
1. Optimalisasi
eksisting

simpul

Strategi

transportasi

1. Penguatan jaringan transportasi
eksisting

2. Pembangunan simpul transportasi
baru

2. Perluasan jaringan
transportasi

3. Pembagian komoditi barang eksporimpor pada pelabuhan di seluruh
Indonesia

3. Penguatan transportasi antar
moda dan multi moda

4. Reaktivasi jalur moda transportasi
5. Sinergitas angkutan umum dengan
moda transportasi lokal
6. Penguatan distribusi barang
seluruh wilayah Indonesia

di

7. Penguatan jaringan layanan moda
eksisting terhadap simpul utama
dan kawasan rawan bencana,
perbatasan, terluar, dan terpencil.
8. Peningkatan aksesibilitas melalui
perluasan jaringan layanan moda
menuju simpul utama dan kawasan
rawan bencana, perbatasan, terluar,
dan terpencil

layanan

4. Pembangunan fasilitas alih
moda di simpul transportasi
5. Penerapan Traffic
Management
pada
layanan transportasi

Demand
semua

6. Optimalisasi
rute
layanan
distribusi angkutan barang di
seluruh wilayah Indonesia
7. Pembangunan
pergudangan
pada simpul utama transportasi
8. Peningkatan
aksesibilitas
menuju KEK, KSPN, dan PSN
9. Mengoptimalkan
sinergi
angkutan umum dengan moda
transportasi lokal
10. Penempatan
Pejabat
Fungsional sesuai kebutuhan
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pembangunan
pengembangan
transportasi

dan
simpul

11. Penyiapan
kompetensi
keahlian professional pada
jabatan
fungsional
pembangunan
dan
pengembangan
serta
pengoperasian
simpul
transportasi
di seluruh
wilayah Indonesia
12. Perumusan
tindak
lanjut
pembangunan berkelanjutan
setelah operasional simpul
transportasi seluruh wilayah
Indonesia
Meningkatnya Kinerja
Pelayananan
Perhubungan

1. Pengurangan waktu tunggu dan
waktu perjalanan transportasi
2. Optimalisasi SDM pelayanan sarana
dan prasarana
3. Peningkatan pemenuhan standar
pelayanan sarana dan prasarana
transportasi
4. Pemanfaatan
teknologi
untuk
meningkatkan kinerja OTP pada
pelayanan moda transportasi
5. Penerapan pelayanan umum massal
berbasis moda unggulan di daerah
perkotaan

1. Pengukuran tingkat kepuasan
layanan pengguna jasa moda
transportasi
2. Penyusunan instrumen untuk
mengukur tingkat kepuasan
layanan
pengguna
jasa
transportasi
3. Penyusunan
program
pengembangan SDM pelaku jasa
layanan transportasi untuk
memenuhi harapan pengguna
jasa transportasi sesuai standar
pelayanan yang diberlakukan
4. Pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan
kinerja
pelayanan
5. Mengembangkan
prototipe
sistem informasi transportasi
sebagai
inovasi
teknologi
layanan
yang
mampu
menyajikan kondisi real time
OTP
6. Dukungan
terhadap
transportasi ramah gender,
difabel, dan lansia
7. Peningkatan
pemenuhan
standar pelayanan sarana dan
prasarana
8. Evaluasi sistem dan peraturan
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yang telah ada untuk mencari
akar permasalahan delay yang
terjadi pada sistem layanan
transportasi
Meningkatnya
Keselamatan
Perhubungan

1.

Penegakan hukum atas aturan
yang diberlakukan

2.

Pemanfaatan teknologi untuk
penyusunan database kecelakaan
darat,
laut,
udara
dan
perkeretaapian, KIR online, travel
data recording.

3.

2. Mengoptimalkan
kegiatan
peningkatan keselamatan dan
keamanan
3. Pembatasan
usia
prasarana transportasi

sarana

4. Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana Perhubungan
5. Peningkatan monitoring dan
audit secara berkala kualitas
sarana
dan
prasarana
transportasi

4.

Kontrol kelengkapan keselamatan
dan keamanan moda angkutan

5.

Pembatasan
usia
kendaraan
layanan moda angkutan umum

6. Pemanfaatan
keamanan dan
transportasi

6.

Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona
Selamat Sekolah) dan Rute Aman
Selamat Sekolah (RASS) dan taman
edukasi

7. Penyiapan
SOP
perbaikan
fasilitas
transportasi
yang
mengalami gangguan

7.

Peningkatan
pemenuhan
kebutuhan fasilitas keselamatan
dan pengujian

8.

Meningkatnya
keterpaduan
perencanaan,
penyusunan program
dan penganggaran

Pengembangan
aplikasi
pengaduan pelayanan transportasi
untuk menunjang keamanan dan
keselamatan transportasi

1. Penegakan hukum

Pengembangan sistem informasi
terkait security awareness di setiap
lokasi simpul utama transportasi

9.

Pemenuhan SDM Keselamatan dan
Keamanan Transportasi Darat, KA,
Laut, Udara

1.

Perencanaan dan penganggaran
terintegrasi

2.

Peningkatan kemampuan sistem
perencanaan melalui pelatihan dan
training terpadu

8. Edukasi
transportasi

teknologi
keselamatan

keselamatan

9. Penyusunan dan penerapan
SOP keamanan di setiap lokasi
simpul utama transportasi
10. Peningkatan sertifikasi sarana
dan prasarana kereta api
11. Perbaikan dan pengembangan
SOP keselamatan untuk setiap
moda
1.

Peningkatan kualitas sistem
perencanaan, pemrograman,
dan penganggaran terintegrasi

2.

Pengembangan
modul
pendidikan anti korupsi utk
pegawai
Kementerian
Perhubungan

3.

Pengembangan
sistem
ecommerce untuk pengadaan
barang
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Meningkatnya kualitas
rumusan
dan
pelaksanaan kebijakan
serta regulasi

1. Peningkatan kualitas formulasi
kebijakan yang mampu merespon
dengan cepat dinamika kondisi
transportasi

1. Pengendalian kualitas formulasi
kebijakan
yang
mampu
merespon
dengan
cepat
dinamika kondisi transportasi

2. Peningkatan
pelaksanaan
rekomendasi kebijakan bidang
transportasi yang telah ditetapkan

2. Jangka
waktu
proses
pengusulan kebijakan hingga
menjadi
Keputusan
atau
Peraturan
Menteri
Perhubungan
3. Pelaksanaan kebijakan bidang
transportasi
yang
telah
ditetapkan dalam Keputusan
atau
Peraturan
Menteri
Perhubungan

Terwujudnya
Pengawasan
dan
Pengendalian
Intern
yang memberi nilai
tambah

1. Mengoptimalkan
pengendalian dan
terhadap
kinerja
Perhubungan

kegiatan
pengawasan
Kementerian

1. Pengembangan sistem e-monev
untuk
penilaian
kinerja
Kementerian Perhubungan
2. Melakukan
reviu
Renstra
Kemenhub secara kontinu
3. Pengembangan
dan
penyempurnaan untuk monitor
capaian
kinerja
seluruh
pegawai
Kementerian
Perhubungan

Meningkatnya
Kementerian
Perhubungan
kompeten
berintegritas

ASN

1. Peningkatan kualitas SDM

yang
dan

2. Pemberdayaan
SDM
yang
konsepsional, komprehensif, dan
sinergis

1. Penyusunan Roadmap karir dan
kebutuhan jabatan
2. Melaksanakan
diklat
dan
pendidikan SDM Perhubungan

3. Penerapan sekolah kedinasan yang
berbasis kompetensi

3. Meningkatkan kompetensi SDM
Perhubungan di bidang IT

4. Penataan regulasi penyelenggaraan
diklat SDM transportasi

4. Peningkatan
pemenuhan
kebutuhan
SDM
Aparatur
Kementerian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan sebagai
regulator
(teknis
maupun
administratif)
serta
peningkatan capacity deliver

5. Peningkatan
kualitas
tenaga
pendidik diklat transportasi
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana diklat
berbasis teknologi tinggi/mutakhir

5. Peningkatan kapasitas dan
kualitas lembaga pendidikan
dan pelatihan SDM bidang
keahlian sub sektor
6. Peningkatan
peran
lembaga/asosiasi profesi untuk
berperan
serta
dalam
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pelaksanaan sertifikasi SDM sub
sektor
7. Melaksanakan
sertifikasi
lulusan diklat transportasi
Meningkatnya
tata
kelola pemerintahan di
Kementerian
Perhubungan yang baik

1. Optimalisasi reformasi regulasi
dalam
pembentukan
ataupun
pengaturan
kembali
tata
kelembagaan
di
lingkungan
Kementerian Perhubungan
2. Pemanfaatan
teknologi
dalam
melakukan
pengendalian
dan
pengawasan atas penegakan hukum
secara konsisten
3. Penyempurnaan
transportasi

SOP

layanan

4. Pembentukan ataupun pengaturan
kembali tata kelembagaan di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan
5. Penguatan kelembagaan dalam
rangka peningkatan peran Balai
atau UPT
6. Deregulasi peraturan dan perijinan
serta sinkronisasi regulasi antar
lembaga
7. Penilaian atas capaian maturitas
penyelenggaraan SPIP Kementerian
Meningkatnya
pemanfaatan inovasi
terapan
bidang
perhubungan

1. Kemandirian dalam
produk perhubungan

1. Penertiban
paket-paket
deregulasi
perijinan
di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan
2. Peningkatan pemahaman dan
kesadaran pengguna dalam
penerapan
SOP
layanan
transportasi
3. Penggunaan aplikasi teknologi
informasi
dan
komunikasi
untuk layanan transportasi baik
komersil maupun non komersil
4. Pelaksanaan edukasi dalam
penggunaan
teknologi
informasi dan komunikasi
5. Peningkatan pengelolaan /
manajemen transportasi untuk
mendukung smart city pada
kota besar dan metropoliltan
6. Peraturan pemanfaatan Barang
Milik Negara di lingkungan
Kementerian Perhubungan

penyediaan

2. Pembatasan impor

1. Pembatasan kandungan impor
komponen
sarana
dan
prasarana perhubungan

3. Pemberian
insentif
bagi
pengembangan inovasi di berbagai
sektor transportasi

2. Penguatan industri strategis
pendukung untuk kemandirian
produk dalam negeri

4. Keterlibatan sektor swasta dalam
pelayanan transportasi

3. Efisiensi
energi
pemanfaatan energi
lingkungan

5. Kemandirian pengelolaan energi
6. Meningkatkan fasilitas penelitian
dan
layanan
teknis
melalui
modernisasi
alat-alat
dan
laboratorium
7. Meningkatkan Sinergi Penelitian
dan
Pengembangan
Bidang
Transportasi

dan
ramah

4. Peningkatan kualitas peralatan
dan perlengkapan penunjang
pelayanan berbasis IT
5. Pembaruan teknologi terpasang
pada sistem transportasi di
Indonesia
6. Perluasan
pasar
industri
pendukung dan jasa konstruksi
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8. Keterlibatan secara aktif dalam
rencana
aksi
transportasi
berkelanjutan
dan
ramah
lingkungan

bidang perhubungan di luar
negeri
7. Peningkatan kualitas penelitian
dan pengembangan melalui
skema insentif penelitian dan
pengembangan
inovasi
di
berbagai sektor transportasi
8. Peningkatan fasilitas penelitian
dan layanan teknis melalui
modernisasi
alat-alat
dan
laboratorium
9. Peningkatan
EST
(Environmentally
Sustainable
Transportation) / transportasi
berkelanjutan untuk setiap kota
metropolitan dan kota besar
10. Efisiensi
energi
pemanfaatan energi
lingkungan

dan
ramah

11. Penyusunan
SOP
layanan
transportasi ramah lingkungan
(sumber : Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024)

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan yaitu
meningkatnya efektivitas komunikasi publik. Upaya yang dilakukan dalam
rangka membangun komunikasi publik untuk menciptakan Konektivitas
Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah
guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong-Royong, selama tahun 2020 - 2024, ditempuh
melalui kebijakan :
1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan komunikasi publik yang
strategis;
2) Meningkatkan pelayanan informasi;
3) Membangun citra dan reputasi Kementerian Perhubungan;
4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi.
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Arah Kebijakan pelaksanaan pembangunan di Biro Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian Perhubungan dilaksanakan melalui strategi
yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 3.2. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Biro
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan 2020-2024
Sasaran Strategis

Arah Kebijakan

Strategi

Meningkatnya Kualitas
Layanan Komunikasi
dan Informasi Publik
Kemenhub

1. Melakukan peningkatan kualitas
pelayanan
komunikasi
dan
informasi publik.

1. Pegembangan
dan
pengintegrasian
sistem
informasi
pelayanan
komunikasi
dan
informasi
publik
dalam
rangka
peningkatan akses publik dalam
rangka memperoleh informasi
pelayanan

2. Terbentuknya opini, sikap,
perilaku positif khalayak

dan

3. Terbentuknya kepercayaan
dukungan publik

dan

4. Peningkatan aksesibilitas terhadap
layanan komunikasi dan informasi
melalui
perluasan
kanal-kanal
informasi di Bidang Perhubungan

2. Pengelolaan
pengaduan
pelayanan komunikasi dan
informasi
publik
secara
terpadu,
tuntas
dan
berkelanjutan dalam rangka
memberikan akses kepada
publik untuk mendapatkan
pelayanan yang baik
3. Peningkatan
pelayanan
komunikasi
dan
informasi
publik
berbasis
elektronik
dalam rangka memberikan
pelayanan yang mudah, cepat
dan terjangkau
4. Penciptaan, pengembangan dan
pelembagaan inovasi pelayanan
komunikasi
dan
informasi
publik
dalam
rangka
percepatan
peningkatan
kualitas pelayanan publik
5. Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
pelayanan komunikasi dan
informasi publik secara berkala
6.

Penempatan
Pejabat
Fungsional sesuai kebutuhan
pengembangan
layanan
komunikasi dan informasi di
Bidang Perhubungan
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7.

Meningkatnya kualitas
kepemimpinan dalam
meningkatkan budaya
kinerja

1. Melakukan perubahan mindset dan
budaya kinerja di lingkungan
organisasi Sekretariat Jenderal
2. Melakukan penataan sumber daya
manusia aparatur

Perumusan
tindak
lanjut
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pelayanan komunikasi dan
informasi publik

1. Pengembangan dan Penguatan
nilai-nilai untuk meningkatkan
komitmen dan implementasi
perubahan (reform)
2. Penguatan nilai integritas

3. Peningkatan pemenuhan kriteria
kualitas
kepemimpinan
dalam
meningkatkan budaya kinerja

3. Pengembangan dan penguatan
peran agen perubahan dan role
model

4. Terwujudnya pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi yang efektif,
efisien, dan berkualitas

4. Pengembangan budaya kerja
dan cara kerja yang adaptif
berbasis teknologi informasi
dalam menyongsong revolusi
industri 4.0
5. Monitoring
dan
evaluasi
terhadap peningkatan kualitas
kepemimpinan
melalui
pemenuhan
kriteria
kepemimpinan perubahan dan
peningkatan budaya kerja yang
dihasilkan
6. Menerapkan
manajemen
professional
7. Penetapan
pimpinan

prinsip-prinsip
ASN
secara
ukuran

kinerja

8. Monitoring dan evaluasi kinerja
individu
pimpinan
secara
berkala (setiap akhir tahun)
9. Pemanfaatan
Teknologi
Informasi dalam manajemen
ASN

3.3. KERANGKA REGULASI
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki posisi strategis
dalam kerangka negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara
Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut
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dinyatakan pada Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara, menteri-menteri diangkat oleh presiden, setiap
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, serta
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang. Penguatan mengenai keberadaan kementerian dalam
Negara Republik Indonesia diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan. Menindaklanjuti dua Peraturan Presiden
tersebut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diberlakukan
sejak Januari 2019 merupakan penyempurnaan struktur organisasi
Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan. Struktur organisasi Kementerian Perhubungan
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
terdiri dari 9 (sembilan) unit Eselon 1, 4 (empat) Staf Ahli Menteri dan 3
(tiga) Pusat. Biro Komunikasi dan Informasi Publik sendiri merupakan unit
kerja dibawah kendali Sekretariat Jenderal sebagai unit eselon 1 di atasnya,
sehingga dalam ketugasan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
(Sekjen Kementerian Perhubungan).
Keberadaaan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) dimaksudkan
untuk mendukung pengelolaan komunikasi dan penyampaian informasi
terkait dengan aktivitas perhubungan, baik yang menyangkut perkembangan
infrastruktur, layanan perhubungan dan permasalahan yang dihadapi,
kebijakan maupun regulasi yang ada. Selain pengelolaan komunikasi dan
informasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga bertanggungjawab dan
bertindak sebagai juru bicara Kementerian Perhubungan, sehingga segala
bentuk informasi yang disampaikan oleh Biro Komunikasi dan Informasi
Publik merupakan informasi resmi dari Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Biro Komunikasi dan Informasi
Publik mendapat penambahan tusi yaitu sebagai koordinator dan integrator
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pengelolaan Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Secara rinci, bahwa BKIP mempunyai tugas berwenang dan bertanggung
jawab untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan
Komunikasi Publik yang ada pada unit-unit kerja komunikasi di tingkat
eselon I maupun UPT yang ada dibawah eselon 1.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi yang
meliputi empat hal, yakni :
1. Penyiapan perencanaan dan pengendalian serta monitoring evaluasi
kegiatan komunikasi dan informasi publik;
2. Pelaksanaan pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan
media massa dan pembentukan opini terkait aktivitas perhubungan;
3. Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, pembinaan pejabat PPID
serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Kementerian Perhubungan terdiri atas 3 (tiga) unit Eselon III, yakni : Bagian
Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi; Bagian Pemberitaan dan
Media Sosial; serta Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi.
Unit kerja BKIP awalnya adalah Pusat Komunikasi Publik yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan
merupakan unit eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan. Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata
kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Komunikasi
Publik berupa nama menjadi Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
Selanjutnya struktur organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik
mengalami perubahan pada unit eselon 3 seiring dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 15 Ayat 1 dan Pasal 19 ayat
2 menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga
konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
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disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, pada diktum ke dua menyebutkan bahwa setiap instansi
pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon 1 dan Eselon II wajib
menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah. Sebagai turunan dari Renstra Kementerian/Lembaga
Perhubungan PM 80 Tahun 2020 dan Renstra Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan KP 1360 Tahun 2020, maka Renstra BKIP
Kementerian Perhubungan mempunyai posisi yang penting dan strategis.
Muatan Renstra BKIP Kementerian Perhubungan 2020-2024 berisi kegiatan
dan sasaran kegiatan yang dilengkapi indikator, target, dan alokasi anggaran
yang akan dilakukan oleh unit kerja BKIP Kementerian Perhubungan dalam
menjalankan tugas manajemen koordinasi dan tugas teknis lainnya di
lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun
2020-2024.
Renstra Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
Tahun 2020-2024 disusun merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangiunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Tujuan Renstra Biro
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan tahun 20202024 adalah membantu pengelolaan komunikasi publik dan penyampaian
informasi terkait aktivitas Kementerian Perhubungan melalui pembinaan,
perencanaan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
konsultasi sehingga akan diperoleh reputasi dan publikasi Kementerian
Perhubungan yang baik dan berkualitas serta akan terbentuk suatu
kepercayaan dan opini publik yang baik terhadap kinerja Kementerian
Perhubungan.
Dalam rangka mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian
Perhubungan, yaitu meningkatkanya kinerja capaian Kementerian
Perhubungan dalam mewujudkan good governance maka diperlukan
kerangka regulasi di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan. Terlebih bahwa dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
sejak terbentuknya tidak terlepas dari munculnya permasalahan yang
berkaitan dengan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi.
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Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya
penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan
kerja
lainnya.
Strategi
yang
dapat
dilaksanakan
meliputi
revisi/penyempurnaan peraturan/permenhub yang mengatur kewenangan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian Perhubungan. Mengoptimalkan reformasi
regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan
di lingkungan Kementerian Perhubungan turut menjadi langkah yang perlu
dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan dan sasaran strategis
Kementerian Perhubungan.
Kerangka regulasi dan urgensi regulasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Kementerian Perhubungan tercantum pada Tabel 3.2.
Tabel 3.3. Kerangka Regulasi dan Urgensi Regulasi
No

Kerangka Regulasi / Kebutuhan
Regulasi

Urgensi Regulasi

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Kementerian / Lembaga wajib
menyusun
Rencana
Strategis
Kementerian / Lembaga (Renstra
K/L)

2.

Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinrja Instansi Pemerintah

Setiap instansi pemerintah mulai dari
Kementerian/Lembaga, Eselon 1 dan
Eselon II wajib menyusun rencana
strategis
untuk
melaksanakan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
sebagai
wujud
pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah.

3.

Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana
Strategis
Kementerian/Lembaga
Tahun
2020-2024.

Sebagai
pedoman
penyusunan
Rencana Strategis Kementerian /
Lembaga
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4.

Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM
122
Tahun
2018
tentang
Organisasi
dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan

Pedoman Biro Komunikasi dan
Informasi Publik dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi di lingkungan
Kementerian Perhubungan

5.

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 38 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Komunikasi
Publik

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
berwenang dan bertanggung jawab
untuk
mengoordinasikan
dan
mengintegrasikan
pengelolaan
Komunikasi Publik di lingkungan
Kementerian Perhubungan

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM
189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan menyatakan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta
juru bicara Kementerian Perhubungan.
Dalam melaksanakan tugas diatas Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program
komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi
komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran
opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program
komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabatan
Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi;
2. Penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian
informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa,
serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi
publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring
warganet dan komunitas;
3. Penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik,
edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan
Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan
informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa
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informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan;
dan
4. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang berada dibawah Sekretariat
Jenderal di Kementerian Perhubungan memiliki 3 (tiga) unit kerja eselon III
yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian
program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan
strategi komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi,
pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan
program komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan
Jabatan Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi
birokrasi, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi
dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pengendalian program
komunikasi publik serta penyusunan perumusan dan pelaksanaan
strategi komunikasi kehumasan;
b. Penyiapan bahan penanganan krisis komunikasi, pengukuran
opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik;
dan
c. Penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengelolaan Jabatan
Fungsional bidang kehumasan, keuangan, dukungan reformasi
birokrasi,
Laporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara,
pengendalian gratifikasi, Pengelolaan layanan Pengadaan dan
Barang Milik Negara serta tata usaha dan rumah tangga Biro.
Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi terdiri atas :
1. Subbagian Rencana dan Strategi Komunikasi
Subbagian Rencana dan Strategi Komunikasi mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
bahan pembinaan, perencanaan,
pengendalian program komunikasi publik serta penyusunan
perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan.
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2. Subbagian Analisis Evaluasi Program Komunikasi
Subbagian Analisis Evaluasi Program Komunikasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penanganan krisis komunikasi,
pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, serta pelaporan program
komunikasi publik.
3. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Biro
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengelolaan
Jabatan Fungsional bidang kehumasan, keuangan, dukungan
reformasi birokrasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara,
pengendalian gratifikasi, Pengelolaan layanan Pengadaan dan
Barang Milik Negara serta tata usaha dan rumah tangga Biro.
2. Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
Bagian Pemberitaan dan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi
publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi,
pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk
opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan,
pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku
media massa, optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media
melalui pemberian informasi publik, penerbitan siaran pers,
keterangan pers tanggapan/bantahan, artikel, advertorial dan
surat pembaca;
b. Penyiapan bahan penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi
publik melalui pemanfaatan media sosial;
c. Penyiapan
bahan
pembinaan,
koordinasi,
pengelolaan,
pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini
sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas.
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Bagian Pemberitaan dan Media Sosial terdiri atas :
1. Subbagian Hubungan Pers dan Media
Subbagian Hubungan Pers dan Media mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
bahan pembinaan, perencanaan,
pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan
dengan pelaku media massa, optimalisasi pemanfaatan rubrik dan
program media melalui pemberian informasi publik, penerbitan
siaran pers, keterangan pers tanggapan/bantahan, artikel,
advertorial dan surat pembaca.
2. Subbagian Media Sosial
Subbagian Media Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi publik melalui
pemanfaatan media sosial.
3. Subbagian Jejaring Media
Subbagian Jejaring Media mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas
komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi
melalui jejaring warganet dan komunitas.
3. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan
informasi publik, edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi
Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan
informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa
informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi
publik dalam bentuk publikasi pesan layanan masyarakat dan
penerbitan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi
publik dalam rangka edukasi publik melalui penyelenggaraan
event pameran, below the line, sosialisasi, promosi dan kampanye
kebijakan dan kinerja pimpinan;
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c. Penyiapan bahan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik
dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan
informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa
informasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.
Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri atas :
1. Subbagian Publikasi
Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik
dalam bentuk publikasi pesan layanan masyarakat dan penerbitan.
2. Subbagian Edukasi Publik
Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik
dalam rangka edukasi publik melalui penyelenggaraan event
pameran, below the line, sosialisasi, promosi dan kampanye
kebijakan dan kinerja pimpinan.
3. Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan Pejabat Pengelola
Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan,
pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi
penanganan sengketa informasi publik, pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi serta dokumentasi kinerja dan kegiatan
pimpinan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM
189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, struktur kelembagaan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
(BKIP) Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut.
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sumber : Laporan Tahunan BKIP 2018

Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan

Mandat Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian
Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2019 adalah melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan
pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta juru bicara Kementerian
Perhubungan. Peran (BKIP) dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian
Perhubungan adalah mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan di Kementerian Perhubungan yang Baik”. Sasaran
tersebut diterjemahkan ke dalam Program Sekretariat Jenderal berupa
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perhubungan dengan sasaran program adalah Meningkatnya
tata kelola kerjasama, komunikasi dan pelayanan publik. Program ini
dilaksanakan melalui Kegiatan Strategis BKIP yaitu Pengelolaan
Komunikasi dan Informasi di Bidang Perhubungan dengan 2 (dua) dua
sasaran kegiatan strategis yaitu :
1. Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik
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Agar tercapai sasaran kegiatan strategis tersebut, ada 3 proses utama yang
dilakukan oleh BKIP yaitu pembinaan dan regulasi, pengelolaan komunikasi
dan pemberian layanan informasi serta monitoring dan evaluasi.

Gambar 3.2. Proses Bisnis Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, disebutkan bahwa Biro Komunikasi
dan Informasi Publik selaku Unit Kerja Komunikasi Kementerian dan
merupakan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi Publik
pada Sekretariat Jenderal, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk
mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan Komunikasi Publik di
lingkungan Kementerian, sehingga dalam proses utama pembinaan dan
regulasi dilaksanakan pembinaan terhadap unit kerja komunikasi yang ada
di lingkungan eselon I maupun pada unit kerja UPT yang berada di
lingkungan eselon I. Disamping itu dalam proses ini juga direviu dan disusun
regulasi terkait pengelolaan komunikasi dan tata cara penyampaian
informasi pada publik.
Proses berikutnya adalah pengelolaan komunikasi dan pemberian layanan
informasi, termasuk lingkup didalamnya adalah kegiatan Komunikasi
Internal, kegiatan Komunikasi Eksternal, serta pelayanan informasi dan
pengaduan masyarakat.
Pengelolaan Komunikasi Publik harus
memanfaatkan informasi dari pendokumentasian secara terencana dan
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memiliki nilai informasi serta pengelolaan isu yang bersumber dari media
komunikasi dan/atau umpan balik masyarakat. Sedangkan pemberian
pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dilaksanakan atas dasar
asas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses terakhir adalah monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan
pengelolaan komunikasi dan pemberian layanan informasi di bidang
perhubungan.
Proses bisnis ideal di Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Kementerian Perhubungan telah terakomodir dalam Struktur Kelembagaan
BKIP maupun regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi BKIP, namun
masih bersifat sektoral. Struktur Kelembagaan yang ideal seharusnya
berbasis fungsi sesuai dengan cascading perencanaan Kementerian
Perhubungan sehingga akan terlihat jelas proses bisnis dan output kinerja
dari masing-masing proses.
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4. BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembinaan,
pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta
juru bicara Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Komunikasi dan Informasi
Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan tidak hanya bertugas untuk
melaksanakan tata kelola komunikasi dan informasi publik di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang profesional, berkualitas, dan terintegrasi
tetapi juga juga wajib menjaga citra dan reputasi Kementerian Perhubungan
melalui dukungan informasi publik sebagai juru bicara Kementerian
Perhubungan. Selain itu Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian
Perhubungan juga bertanggungjawab terhadap segala bentuk konten
informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai wujud
keterbukaan informasi publik.
Sebagai unit kerja yang berada dalam koordinasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan, maka pelaksanaan kegiatan dari Biro
Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan harus
merupakan turunan dari sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan. Dari Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2020-2024 yang tertuang dalam KP 1360 Tahun 2020 diketahui bahwa
Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berkorelasi
dengan Komunikasi dan Informasi Publik adalah :
“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Perhubungan” dengan 2 (dua) Sasaran Program
yang harus didukung oleh unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik
yakni :
1. “Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan dalam Meningkatkan
Budaya Kinerja”, dengan indikator sasaran program adalah Indeks
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;
2. ”Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi
Publik Kementerian Perhubungan” dengan indikator sasaran
program adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;
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Sasaran program tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi Biro Komunikasi
dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan untuk menentukan kegiatan
yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi Biro Komunikasi dan Informasi
Publik Kementerian Perhubungan di tahun 2020-2024.
Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
adalah Pengelolaan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
Kemenhub di Bidang Perhubungan dan Pengelolaan kualitas
kepemimpinan dalam meningkatkan budaya kinerja di Bidang
Perhubungan,
Untuk dapat melaksanakan kegiatan dan juga menilai capaian kinerja
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian Perhubungan, maka ditetapkan target kinerja
dan kerangka pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1.
berikut.
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Tabel 4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
IKP

KEG

SK

IKK

KRO

RO

IK

1932

2020

2021

2022

2023

2024

01

08

1932

01

02

08

1932

01

02

AFA

08

1932

03

01

AFA

004

08

1932

03

01

AFA

004

Indeks Kualitas Kebijakan
Kementerian Perhubungan

75

76

77

78

2022

PIC
2023

2024

41,341,000

48,053,000

56,003,000

65,424,000

76,606,000

-

388,000

455,000

535,000

630,000

-

388,000

455,000

535,000

630,000

-

388,000

455,000

535,000

630,000
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NSPK Bidang Komunikasi
Publik
01

Jumlah NSPK Bidang
Komunikasi Publik

Jumlah
peraturan/kebijakan
terkait komunikasi dan
informasi publik yang
dikeluakan oleh BKIP

nspk

1

1

1

1

08

1933

04

08

1933

04

01

08

1933

04

01

Bagian
PSKE, PPI

1

Pengelolaan Organisasi dan
SDM

04

2021

Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria

1933

1933

2020

Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Kebijakan, Regulasi dan
Hukum Kementerian
Perhubungan

1932

08

INDIKASI ANGGARAN

Satuan

Legislasi dan Litigasi

08

08

TARGET
Perhitungan

Indeks RB Kementerian
Perhubungan

08
08

PROGRAM/SASARAN/INDIKA
TOR

2,179,000

2,381,900

2,659,090

2,974,748

3,333,223

Meningkatnya Kapabilitas
Kepegawaian dan Organisasi
Biro Komunikasi dan
Informasi Publik

01

Indeks Kelembagaan
Kementerian Perhubungan

78.5

79

79.5

80

2,179,000

2,381,900

2,659,090

2,974,748

3,333,223

1,379,000

1,516,900

1,668,590

1,835,448

2,018,993

Layanan Organisasi dan Tata
Kelola Internal

EAH

EAH

78

001

Ketatausahaan

82

Bagian
PSKE

08

1933

04

1933

04

08

01

EAH

001

01

EAH

003

08

1933

04

01

08

1933

04

04

08
08
08

1933
1933
1933

04
04
04

1939

08

1939

02

08

1939

02

08
08

08

1939
1939
1939

1941

01
01

003

Jumlah laporan pengelolaan
kelembagaan

Jumlah
laporan
pengelolaan
kelembagaan oleh Biro
Kepegawaian
dan
Organisasi

laporan

01

EAF

EAF

1

1

1

1

Reformasi Birokrasi
Jumlah laporan pelaksanaan
reformasi birokrasi

500,000
Jumlah
laporan
pengelolaan
kelembagaan oleh Biro
Kepegawaian
dan
Organisasi

laporan

Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN Sekretariat
Jenderal

EAF

1

1

1

1

1

1

0.8

0.9

0.92

0.96

1

02
02
02

535,000

627,500

740,000

875,000

Bagian
PSKE

Layanan SDM
Pengelolaan Kepegawaian
UPT/Satker

003
001

01

Jumlah laporan pengelolaan
kepegawaian satker

Jumlah laporan Jumlah
laporan pengelolaan
kepegawaian satker
oleh BKIP

laporan

1

1

1

1

300,000

330,000

363,000

399,300

439,230

-

-

200,000

400,000

600,000

-

-

200,000

400,000

600,000

-

-

200,000

400,000

600,000

31,905,000

37,533,100

43,923,910

51,724,252

60,942,777

Bagian
PSKE

1

Pengelolaan Sistem Informasi
dan Teknologi

08

08

01

EAH

01

Meningkatnya Kapabilitas
Sistem Informasi dan
Teknologi Kementerian
Perhubungan
Indeks SPBE Kementerian
Perhubungan

09
09
09
09

EAJ
EAJ
EAJ

Nilai

3.8

3.9

3.95

3.96

4.03

Layanan Data dan Informasi
001
001

Sistem Informasi
01

Jumlah laporan pengelolaan
data dan informasi Satker

Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik

Jumlah
laporan
pengelolaan data dan
informasi Satker

Laporan

1

1

1

1

1
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Bagian
PSKE

08

1941

03

Meningkatnya Kualitas
Layanan Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian
Perhubungan

08

1941

03

01

08

1941

03

01

AEB

08

1941

03

01

AEB

001

08

1941

03

01

AEB

001

08

1941

03

01

AEF

08

1941

03

01

AEF

001

08

1941

03

01

AEF

001

01

08

1941

03

01

AEF

001

02

08

1941

03

01

AEF

002

Reputasi positif Kementerian
Perhubungan

%

67

70

73

76

79

31,905,000

37,533,100

43,923,910

51,724,252

60,942,777

2,000,000

2,300,000

2,691,000

3,175,000

3,700,000

Forum
Forum Komunikasi Sektor
Transportasi
01

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Sektor
Transportasi

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Sektor
Transportasi oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

Bagian
PSKE,
PPI, PMS

1

Sosialisasi dan Diseminasi
Sosialisasi Kebijakan
Transportasi

01

2,000,000

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
Transportasi

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Sosialisasi
Kebijakan Transportasi
oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

1

Persentase pemahaman
publik terhadap konten
sosialisasi

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub pada
sosialisasi below the
line (contoh: pentas
edukasi, dialog publik,
webinar/seminar,
pekan keselamatan)
melalui survei

%

N/A

70

73

76

79

Sosialisasi Peraturan di Sektor
Transportasi

2,300,000

2,691,000

3,175,000

3,700,000

Bagian
PPI

Edukasi

-

-

500,000

600,000

720,000

84

Bagian
PPI

08

1941

03

01

AEF

002

01

08

1941

03

01

AEG

08

1941

03

01

AEG

001

08

1941

03

01

AEG

001

01

08

1941

03

01

AEG

001

03

08

1941

03

01

BMB

08

1941

03

01

BMB

001

08

1941

03

01

BMB

001

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Sosialisasi Peraturan di Sektor
Transportasi

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan di Sektor
Transportasi oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

1

Konferensi dan Event
Event Sektor Transportasi

02

1,200,000

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Event Sektor Transportasi

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Event
Sektor Transportasi
oleh BKIP

Persentase pemahaman
publik terhadap konten event

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub pada event
(contoh:pameran, fun
bike, fun run) melalui
survei

Laporan

1

1

1

1

1

%

N/A

70

73

76

79

1,320,000

1,452,000

1,597,200

1,756,920

Bagian
PPI, PMS

Edukasi

Komunikasi Publik
Komunikasi Publik Eksternal
Kementerian Perhubungan
01

17,165,000

19,828,100

22,710,410

26,904,052

31,934,857

Bagian
PPI, PMS

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Komunikasi Publik Eksternal
Kementerian Perhubungan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Komunikasi Publik
Eksternal Kementerian
Perhubungan oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

1

03

Persentase pemahaman
publik pada konten media
massa atas pemberitaan
Kemenhub

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub pada media
massa dan media online
melalui survei

%

N/A

70

73

76

79

HPM

04

Persentase pemahaman
publik pada konten media
sosial Kemenhub

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub pada media
sosial Kemenhub
melalui survei

%

N/A

70

73

76

79

Medsos

85

08

1941

03

01

BMB

002

08

1941

03

01

BMB

002

05

Persentase pemahaman
publik pada konten pelibatan
jejaring eksternal

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub yang
disampaikan KOL
melalui wawancara
(kualitatif)

%

N/A

70

73

76

79

Jejaring

06

Persentase pemahaman
publik pada konten media
advertorial

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
advertorial (cetak,
online, elektronik)
kemenhub melalui
survei

%

N/A

70

73

76

79

HPM

07

Persentase pemahaman
publik pada konten media
ILM

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten ILM
(cetak, online,
elektronik) kemenhub
melalui survei

%

67

70

73

76

79

Publikasi

08

Persentase pemahaman
publik pada konten media
edukasi

Perhitungan
pemahaman publik
eksternal terhadap
konten edukasi
kemenhub (contoh:
komik, spanduk, game
edukasi) melalui survei

%

N/A

70

73

76

79

Edukasi

09

Persentase pemahaman
publik pada konten website
Kemenhub

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub pada
website Kemenhub
melalui survei

%

N/A

70

73

76

79

PID

Komunikasi Publik Internal
Kementerian Perhubungan
01

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Komunikasi Publik Internal
Kementerian Perhubungan

3,200,000
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Komunikasi Publik
Internal Kementerian
Perhubungan oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

3,700,000

4,329,000

5,108,000

6,000,000

1

86

Bagian
PPI, PMS

08

1941

03

01

BMB

003

08

1941

03

01

BMB

003

08

1941

03

01

BMB

004

08

1941

03

01

BMB

004

08

1941

03

01

BMB

005

08

1941

03

01

BMB

005

10

Persentase pemahaman
publik pada konten media
sambung rasa internal

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten pada
majalah terbitan
kemenhub melalui
survei

%

67

70

73

76

79

publikasi

11

Persentase pemahaman
publik pada konten pelibatan
jejaring internal

Perhitungan
pemahaman publik
terhadap konten
kemenhub yang
disampaikan jejaring
internal melalui survei
(contoh: survei yang
dilakukan terhadap
konten transmate yang
disampaikan kepada
publik internal, survei
yang dilakukan melalui
media intranet)

%

N/A

70

73

76

79

jejaring

Rekomendasi Program
Komunikasi Kementerian
Perhubungan
01

Jumlah Laporan Rekomendasi
Program Komunikasi
Kementerian Perhubungan

Jumlah Laporan
Rekomendasi Program
Komunikasi
Kementerian
Perhubungan yang
dikeluarkan oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

Jumlah Laporan Rekomendasi
Agenda Setting Isu
Kementerian Perhubungan

Jumlah Laporan
Rekomendasi Agenda
Setting Isu Kementerian
Perhubungan yang
dikeluarkan oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

Jumlah Laporan Strategi
Komunikasi Kementerian
Perhubungan

Jumlah Laporan Strategi
Komunikasi
Kementerian
Perhubungan yang
dikeluarkan oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

2,808,000

3,314,000

3,900,000

Bagian
PSKE

546,000

650,000

800,000

900,000

1,060,000

Bagian
PSKE

1,260,000

1,500,000

1,800,000

2,070,000

2,400,000

Bagian
PSKE

1

Strategi Komunikasi
Kementerian Perhubungan
01

2,400,000

1

Rekomendasi Agenda Setting
Isu Kementerian
Perhubungan
01

2,016,000

1

87

Pelayanan Publik Kepada
Masyarakat

08

1941

03

01

BAA

08

1941

03

01

BAA

001

08

1941

03

01

BAA

001

08

1941

03

01

BMA

08

1941

03

01

BMA

001

08

1941

03

01

BMA

001

08

1941

03

01

EAI

08

1941

03

01

EAI

001

08

1941

03

01

EAI

001

08

1941

05

08

08

1941

1941

05

05

Pengaduan dan Pelayanan
Masyarakat
09

Service Level contact center
151, dengan waktu respon 20
detik

Persentase jumlah
telepon masuk yang
diangkat dalam waktu
20 detik,
dibagi/dibandingkan
dengan jumlah seluruh
telepon masuk.

%

75

80

85

90

588,000

700,000

825,000

967,000

1,136,000

Bagian
PPI

965,000

1,150,000

1,345,000

1,587,000

1,880,000

Bagian
PPI

965,000

1,150,000

1,345,000

1,587,000

1,880,000

Bagian
PPI

-

-

-

535,000

627,500

95

Data dan Informasi Publik
Data dan Informasi Sektor
Transportasi
10

Jumlah laporan penyediaan
informasi publik

Jumlah laporan
penyediaan informasi
publik untuk data dan
informasi sektor
transportasi

Laporan

1

1

1

1

1

Layanan Kehumasan dan
Protokoler
Kehumasan
10

Jumlah laporan pengelolaan
humas dan informasi

Jumlah laporan
pengelolaan humas dan
informasi Kementerian
Perhubungan oleh BKIP

Laporan

1

1

1

1

1

nilai

0

24

49

74

100

Meningkatnya Kualitas
Kepemimpinan dalam
Meningkatkan Budaya Kinerja

Indeks Kepemimpinan
Perubahan

01

01

EAH

Layanan Organisasi dan Tata
Kelola Internal

-

-

-

740,000

875,000

88

08

1941

05

01

EAH

003

Bagian
PSKE

Kepemimpinan Perubahan
Jumlah pimpinan yang
memenuhi kriteria
kepemimpinan perubahan
dibandingkan jumlah
pimpinan eselon I di
lingkungan Kemenhub

Jumlah pimpinan yang
memenuhi kriteria
kepemimpinan
perubahan x 100% /
jumlah pimpinan Eselon
I di lingkungan
Kementerian
Perhubungan

nilai

0

24

49

74

100

Pengelolaan Perencanaan,
Keuangan, BMN dan Umum

08

4657

08

4657

02

08

4657

02

01

08

4657

02

01

EAA

08

4657

02

01

EAA

002

08

4657

02

01

EAA

002

08

4657

02

01

EAB

08

4657

02

01

EAB

003

08

4657

02

01

EAB

003

08

4657

02

01

EAB

08

4657

02

01

EAB

006

08

4657

02

01

EAB

006

08

4657

02

01

EAD

TU

7,750,000

8,765,000

7,257,000

7,750,000

8,765,000

9,790,000

11,100,000

3,227,000

3,300,000

3,865,000

4,555,000

5,300,000

Bagian
PSKE

210,000

250,000

300,000

345,000

400,000

Bagian
PSKE

210,000

250,000

300,000

345,000

400,000

Bagian
PSKE

7,257,000

9,790,000

11,100,000

Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Perkantoran
Kualitas Penyelenggaraan
Perkantoran

N/a

70

75

80

85

Layanan Perkantoran
Operasional Perkantoran
01

Jumlah layanan operasional
dan pemeliharaan
perkantoran

Jumlah layanan
operasional dan
pemeliharaan
perkantoran

Layanan

1

1

1

1

1

Layanan Perencanaan dan
Penganggaran Internal
Perencanaan dan
Penganggaran UPT/Satuan
Kerja
01

Jumlah laporan perencanaan,
pemrograman dan
pelaksanaan anggaran Satker

Jumlah laporan
perencanaan,
pemrograman dan
pelaksanaan anggaran
Satker

Laporan

1

1

1

1

1

Layanan Perencanaan dan
Penganggaran Internal
Pengelolaan Keuangan
UPT/Satuan Kerja
01

Nilai IKPA Biro Komunikasi
dan Informasi Publik

Nilai Satker BKIP pada
aplikasi SMART DJA

nilai

94.23

94.25

94.27

94.29

94.31

Layanan Sarana Internal

89

08

4657

02

01

EAD

001

08

4657

02

01

EAD

001

08

4657

02

01

EAD

002

08

4657

02

01

EAD

002

08

4657

02

01

EAD

001

08

4657

02

01

EAD

001

08

4657

02

01

EAL

08

4657

02

01

EAL

003

08

4657

02

01

EAL

003

Kendaraan Bermotor
01

Jumlah pengadaan kendaraan
bermotor

Jumlah kendaraan
bermotor sesuai
RKBMN

Layanan

1

1

1

1

Jumlah pengadaan perangkat
pengolah
data
dan
komunikasi

persentase perangkat
data dan informasi yang
tersedia terhadap ASN
BKIP

%

100

100

100

100

Jumlah pengadaan peralatan
fasilitas perkantoran

Jumlah pengadaan
peralatan fasilitas
perkantoran

Layanan

1

1

1

1

-

-

1,100,000

1,000,000

1,900,000

1,000,000

2,300,000

700,000

2,100,000

3,200,000

4,600,000

Bagian
PSKE

210,000

250,000

300,000

345,000

400,000

Bagian
PSKE

Bagian
PSKE

100

Peralatan Fasilitas
Perkantoran
02

2,000,000

1

Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
01

-

Bagian
PSKE

-

1

Layanan Monitoring dan
Evaluasi Internal
Monitoring dan Evaluasi
Anggaran dan Kinerja UPT/
Satker
07

Ketepatan waktu penyusunan
LAKIP BKIP

Ketepatan waktu
penyusunan LAKIP BKIP

%

100

100

100

100

100

90

5. BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.
Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah
ditetapkan dalam unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana
Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian
Perhubungan tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
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LAMPIRAN
RENSTRA
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2020 - 2024

LAMPIRAN
1. Manual Perhitungan Reputasi Positif Kementerian Perhubungan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKP Dukungan Manajemen)
Reputasi Positif
Kementerian Perhubungan

KRITERIA
Tingkat Pemahaman Publik Positif
pada Konten yang diukur
1. Pemahaman publik positif pada
konten media massa atas
pemberitaan
Kementerian
Perhubungan
2. Pemahaman publik positif pada
konten media sosial
Kementerian Perhubungan
3. Pemahaman publik positif pada
konten pelibatan jejaring
eksternal
4. Pemahaman publik positif pada
konten Iklan Layanan
Masyarakat
5. Pemahaman publik positif pada
konten advertorial
6. Pemahaman publik positif pada
konten media sambung rasa
internal
7. Pemahaman publik positif pada
konten media edukasi
8. Pemahaman publik positif pada
konten Website Kementerian
Perhubungan
9. Pemahaman publik positif
terhadap konten sosialisasi
10. Pemahaman publik positif
terhadap konten event
11. Pemahaman publik positif
pada konten pelibatan jejaring
internal

DEFINISI/FORMULASI
Jumlah Konten Media dengan Pemahaman Publik Positif di BKIP x 100%
Jumlah Konten Media yang diukur

Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten
pemberitaan Kementerian Perhubungan yang mendapatkan
pemahaman publik positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten media sosial
Kementerian Perhubungan yang mendapatkan pemahaman publik
positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten pelibatan
jejaring eksternal yang mendapatkan pemahaman publik positif

PENANGGUNG
JAWAB
BKIP
HPM

Medsos
Jejaring

Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten Iklan
Layanan Masyarakat yang mendapatkan pemahaman publik positif

Publikasi

Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten advertorial
yang mendapatkan pemahaman publik positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten media
sambung rasa internal yang mendapatkan pemahaman publik
positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten media
edukasi yang mendapatkan pemahaman publik positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten Website
Kementerian Perhubungan yang mendapatkan pemahaman publik
positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten sosialisasi
yang mendapatkan pemahaman publik positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten event
yang mendapatkan pemahaman publik positif
Survei kepada publik untuk menghitung jumlah konten
pelibatan jejaring internal yang mendapatkan pemahaman
publik positif

HPM
Publikasi
Edukasi
Publik
PID
Edukasi
Publik
Edukasi
Publik
Jejaring

MANUAL MENGUKUR REPUTASI POSITIF

KONSEP
DIMENSI
Fombrun, Ponzi, Reputasi perusahaan adalah representasi perseptual dari tindakan masa
Newburry (2015)
lalu perusahaan sekaligus proyeksi atas masa depan dengan
mempertimbangkan daya tarik perusahaan secara keseluruhan untuk semua
konstituen/stakeholder utamanya.
1. Produk
2. Inovasi
3. Lingkungan Kerja
4. Kepemimpinan
5. Tata Kelola
6. Kewarganegaraan (Citizenship)
7. Kinerja

Fombrun mengembangkan Corporate Reputation Quotient (CRQ) Model
untuk melihat reputasi positif suatu perusahaan atau institusi dengan
mempertimbangkan 6 dimensi utama:
(1) Emotional Appeal: Perasaan sedang dan keterikatan yang membuat
pelanggan terlibat dan melakukan aksi atas produk dan jasa perusahaan
atau merekomendasikan perusahaan atau produk dan jasa tersebut kepada
pihak lainnya. Ukurannya dapat dielaborasi dari 3 hal, yaitu:
 Publik merasa perusahaan/institusi adalah perusahaan/institusi yang
baik.
 Publik memberikan rasa hormat dan menyukai perusahaan/institusi.
 Publik memberikan kepercayaan kepada perusahaan/institusi.
(2) Products and Services. Ukuran atas produk dan jasa dari
perusahaan dapat dilihat melalui sejumlah kriteria, yaitu:
 Perusahaan/institusi memberikan layanan atau produk yang
berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
 Perusahaan/institusi mengembangkan inovasi pada layanan dan produk
yang mereka berikan.
 Perusahaan/institusi menawarkan produk atau jasa yang bernilai
tinggi kepada pelanggan.
 Perusahaan/institusi memberikan layanan atau produk sesuai janji
yang diberikan.
(3) Vision and Leadership: Sudut pandang yang dilihat dalam dimensi ini
mempertimbangkan pandangan ke depan dari perusahaan/institusi berikut
kepemimpinan yang ada di dalamnya. Ukurannya dapat dielaborasi melalui
sejumlah elemen berikut:
 Perusahaan/institusi memiliki kepemimpinan yang baik.




Perusahaan/institusi memiliki visi yang jelas.
Perusahaan/institusi
mampu
mengidentifikasi
kesempatan.

peluang

dan

(4) Workplace Environment: Iklim perusahaan/institusi menjadi faktor
yang mempengaruhi bagaimana dinamika dalam perusahaan tersebut
berlangsung. Parameter yang digunakan untuk melihat elemen tersebut
adalah sebagai berikut:
 Perusahaan/institusi dikelola dengan baik.
 Perusahaan/institusi merupakan lingkungan yang baik untukbekerja.
 Perusahaan/institusi memiliki pegawai yang baik.
(5) Financial Performance
 Perusahaan/institusi menunjukkan kinerja dengan catatan
keuangan yang baik.
 Perusahaan/institusi memiliki resiko kecil bagi investor
 Perusahaan/institusi memiliki prospek yang baik di masa depan
 Perusahaan/institusi mampu menunjukkan iklim persaingan yang
baik.
(6) Social Responsibility
 Perusahaan/institusi memberikan dukungan pada hal-hal yang baik
bagi masyarakat
 Perusahaan/institusi menunjukkan tanggung jawab kepada
lingkungan
 Perusahaan/institusi memperlakukan orang dengan baik.

PENJELASAN MANUAL IKU
Tingkat Pemahaman Publik Positif pada Konten yang diukur

Jumlah Konten Media dengan Pemahaman Publik Positif di BKIP x 100%
Jumlah Konten Media yang diukur

1. Pemahaman publik positif pada konten media massa atas pemberitaan Kementerian
Perhubungan
Jumlah Konten Media Massa dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Media Massa Keseluruhan Hasil Monitoring

Penghitungan atas konten publik pada media massa ini melibatkan 3 elemen:
a. Hasil media monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap media
massa.
b. Konten pemberitaan yang menghasilkan sentimen positif pada masyarakat. Konten ini
mencakup semua lini media pemberitaan di media cetak (koran, majalah, tabloid),
media penyiaran (televisi dan radio), serta media online.
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian
Perhubungan melalui Media Massa. Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang
mengalami eksposure pemberitaan dari Kementerian Perhubungan, baik melalui media
cetak (koran, majalah, tabloid), media penyiaran (televisi dan radio), serta media
online. Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana reputasi positif Kementerian
Perhubungan yang terbentuk dari konten pemberitaan Kementerian Perhubungan di
media massa.

Media Habit
Melalui media apa Anda mendapatkan berita
mengenai Kementerian Perhubungan

(1) Koran
(2) Majalah
(3) Televisi
(4) Radio
(5) Media Online

Alasan penggunaan media

(1) Kemudahan akses
(2) Kenyamanan
(3) Keterjangkauan

Reputasi Institusi
Sangat
Tidak
Setuju
(1)

Emotional Appeal
1.
Kementerian
Perhubungan
institusi yang baik
2.
Kementerian
perhubungan
institusi yang teladan

merupakan
merupakan

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

3.

Kementerian
perhubungan
institusi yang terpercaya

merupakan

Produk dan Layanan
Kementerian
Perhubungan
memberikan
4.
layanan
sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
5.
Kementerian Perhubungan
melakukan
inovasi untuk layanan yang diberikan
Kementarian
Perhubungan
memberikan
6.
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
Kementerian
Perhubungan
memiliki
7.
pemimpin yang baik
Kementerian Perhubungan memiliki visi
8.
yang jelas
9.
Kementerian
Perhubungan
mampu
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk
mengembangkan
layanan
pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
Kementerian Perhubungan memiliki tata
10.
kelola lembaga yang baik
Kementarian
Perhubungan
merupakan
11.
lingkungan yang baik untuk bekerja
12.
Kementerian
perhubungan
memiliki
karyawan yang baik
Kinerja
Kementerian Perhubungan memiliki catatan
13.
kinerja yang baik
Kementerian
Perhubungan
merupakan
14.
lembaga yang memiliki prospek baik di masa
depan
15.
Kementerian
Perhubungan
menunjukkan
iklim persaingan yang baik
Tanggung Jawab Sosial
Kementerian
Perhubungan
memberikan
16.
dukungan untuk isu-isu yang berdampak baik
pada masyarakat.
Kementerian
Perhubungan menunjukkan
17.
tanggung jawab kepada lingkungan
(*) Prosentase jumlah pemberitaan positif yang muncul menjadi justifikasi angka untuk
reputasi positif yang muncul melalui media massa.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif

melalui

elemen

yang

mana

reputasi

positif

pemberitaan

Kementerian

Perhubungan terbentuk.
(***) Survei bisa dilakukan secara independen, maupun melibatkan pihak ketiga. Survei
dilakukan dengan mempertimbangkan dua strategi. Pertama, survei dilakukan pada setiap
periode agenda setting untuk melihat dampak yang paling signifikan. Atau kedua, survei
dilakukan sekali dalam setahun untuk melihat secara garis besar dampak dari multiple
agenda dan citra yang terbentuk dibenak publik.

2. Pemahaman Publik Positif pada Konten Media Sosial Kementerian Perhubungan
Jumlah Konten Media Sosial dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Media Sosial Keseluruhan Hasil Monitoring

Penghitungan atas konten publik pada media sosial ini melibatkan 3 elemen:
a.

Hasil media monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap media
sosial yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

b.

Perhitungan jumlah dan jenis konten media sosial yang menghasilkan engagement
positif pada masyarakat.

c.

Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian
Perhubungan melalui media sosial yang dikelola Kementerian Perhubungan. Kuesioner
diberikan kepada masyarakat atau netizen yang berhubungan langsung (follower,
subscriber, dan sejenisnya) dengan media sosial Kementerian Perhubungan. Kuesioner
berikut diberikan untuk melihat sejauh mana reputasi positif Kementerian
Perhubungan yang terbentuk dari konten media sosial Kementerian Perhubungan.

Media Sosial
Media Sosial yang Dimiliki

(1) Facebook
(2) Twitter
(3) Instagram
(4) Tiktok
(5) Youtube
(6) Lainnya

Alasan Menggunakan Media Sosial

(1) Pergaulan dan bersosialisasi
(2) Mendapatkan informasi
(3) Mengakses marketplace
(4) Tidak ketinggalan zaman
(5) Membuat konten
(6) Lainnya

Berapa lama mengakses media sosial

(1) Kurang dari 1 jam
(2) 1 - 3 jam
(3) 5 jam
(4) Lebih dari 5 jam

Reputasi Institusi
Sangat
Tidak
Setuju
(1)

Emotional Appeal
1.
Kementerian Perhubungan
institusi yang baik
Kementerian Perhubungan
2.
institusi yang teladan
Kementerian Perhubungan
3.
institusi yang terpercaya

merupakan
merupakan
merupakan

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

Produk dan Layanan
Kementerian
Perhubungan
memberikan
4.
layanan
sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
Kementerian
Perhubungan
melakukan
5.
inovasi untuk layanan yang diberikan
6.
Kementarian
Perhubungan
memberikan
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
Kementerian
Perhubungan
memiliki
7.
pemimpin yang baik
8.
Kementerian Perhubungan memiliki visi
yang jelas
Kementerian
Perhubunga
mampu
9.
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk
mengembangkan
layanan
pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
Kementerian Perhubungan memiliki tata
10.
kelola lembaga yang baik
Kementarian
Perhubungan
merupakan
11.
lingkungan yang baik untuk bekerja
12.
Kementerian
perhubungan
memiliki
karyawan yang baik
Kinerja
Kementerian Perhubungan memiliki catatan
13.
kinerja yang baik
Kementerian
Perhubungan
merupakan
14.
lembaga yang memiliki prospek baik di masa
depan
15.
Kementerian
Perhubungan
menunjukkan
iklim persaingan yang baik
Tanggung Jawab Sosial
Kementerian
Perhubungan
memberikan
16.
dukungan untuk isu-isu yang berdampak baik
pada masyarakat.
Kementerian
Perhubungan menunjukkan
17.
tanggung jawab kepada lingkungan
(*) Prosentase jumlah konten positif pada media sosial menjadi justifikasi angka untuk
reputasi positif yang muncul melalui media sosial. Akan lebih baik jika engagement dari
masing-masing media juga diperhitungkan.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi positif melalui media sosial pada Kementerian
Perhubungan terbentuk.

3. Pemahaman publik positif pada konten pelibatan jejaring eksternal
Jumlah Konten Media Jejaring Eksternal dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Media Jejaring Eksternal Hasil Monitoring

Penghitungan atas konten positif pada media jejaring eksternal melibatkan 3 elemen:
a. Hasil media monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap konten
media jejaring eksternal;
b. Konten media jejaring eksternal yang menghasilkan sentimen positif pada masyarakat;
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian
Perhubungan melalui media jejaring eksternal. Kuesioner diberikan kepada stakeholder
dari Kementerian Perhubungan yang merupakan bagian dari jejaring eksternal. Survei
dilakukan untuk melihat sejauh mana reputasi positif Kementerian Perhubungan
yangterbentuk melalui konten media jejaring eksternal Kementerian Perhubungan.

Emotional Appeal
Kementerian
Perhubungan
1.
institusi yang baik
2.
Kementerian
perhubungan
institusi yang teladan
Kementerian perhubungan
3.
institusi yang terpercaya

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

merupakan
merupakan
merupakan

Produk dan Layanan
Kementerian Perhubungan memberikan
4.
layanan sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
5.
Kementerian
Perhubungan
melakukan
inovasi untuk layanan yang diberikan
Kementarian Perhubungan memberikan
6.
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
Kementerian
Perhubungan
memiliki
7.
pemimpin yang baik
8.
Kementerian Perhubungan memiliki visi
yang jelas
9.
Kementerian
Perhubungan
mampu
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk mengembangkan layanan pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
10.
Kementerian Perhubungan memiliki tata
kelola lembaga yang baik
11.
Kementarian
Perhubungan
merupakan
lingkungan yang baik untuk bekerja
Kementerian
perhubungan
memiliki
12.
karyawan yang baik
Kinerja
Kementerian Perhubungan
memiliki
13.
catatan kinerja yang baik
14.
Kementerian
Perhubungan
merupakan
lembaga yang memiliki prospek baik di masa
depan

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

15.

Kementerian Perhubungan
iklim persaingan yang baik

menunjukkan

Tanggung Jawab Sosial

16.
17.

Kementerian Perhubungan memberikan
dukungan untuk isu-isu yang berdampak
baik pada masyarakat.
Kementerian Perhubungan menunjukkan
tanggung jawab kepada lingkungan

(*) Prosentase jumlah konten positif pada media jejaring eksternal menjadi justifikasi angka
untuk reputasi positif yang muncul melalui media jejaring eksternal Kementerian
Perhubungan.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi positif Kementerian Perhubungan terbentuk
dengan responden stakeholder jejaring eksternal.

4. Pemahaman Publik Positif Pada Konten Iklan Layanan Masyarakat
Jumlah Iklan Layanan Masyarakat dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Keseluruhan Iklan Layanan Masyarakat yang Diproduksi

Penghitungan atas konten Iklan Layanan Masyarakat ini melibatkan 3 elemen:
a. Hasil media monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap Iklan
Layanan Masyarakat.
b. Hasil pemantauan oleh Kementerian Perhubungan atas Iklan Layanan Masyarakat yang
paling berdampak atau memiliki sentimen positif pada masyarakat.
c. Persepsi masyarakat atas Kementerian Perhubungan dari hasil resepsi Iklan Layanan
Masyarakat yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Kuesioner diberikan
kepada masyarakat sebagai stakeholder yang sudah pernah terpapar oleh Iklan Layanan
Masyarakat Kementerian Perhubungan. Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana
reputasi positif Kementerian Perhubungan yang terbentuk melalui Iklan Layanan
Masyarakat.
Sangat
Tidak
Setuju
(1)

Emotional Appeal
1.
Kementerian
Perhubungan
institusi yang baik
2.
Kementerian
perhubungan
institusi yang teladan
Kementerian
perhubungan
3.
institusi yang terpercaya

merupakan
merupakan
merupakan

Produk dan Layanan
4.
Kementerian
Perhubungan
memberikan
layanan
sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
Kementerian Perhubungan melakukan
5.
inovasiuntuk layanan yang diberikan
6.
Kementarian
Perhubungan
memberikan
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
7.
Kementerian
Perhubungan
memiliki
pemimpin yang baik
8.
Kementerian Perhubungan memiliki visi
yang jelas
Kementerian
Perhubungan
mampu
9.
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk
mengembangkan
layanan
pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
10.
Kementerian Perhubungan memiliki tata
kelola lembaga yang baik
Kementarian
Perhubungan
merupakan
11.
lingkungan yang baik untuk bekerja
12.
Kementerian
perhubungan
memiliki
karyawan yang baik
Kinerja
13.
Kementerian Perhubungan memiliki catatan
kinerja yang baik
Kementerian
Perhubungan
merupakan
14.
lembaga yang memiliki prospek baik di masa
depan

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

15.

Kementerian Perhubungan
iklim persaingan yang baik

menunjukkan

Tanggung Jawab Sosial
Kementerian
Perhubungan
memberikan
16.
dukungan untuk isu-isu yang berdampak baik
pada masyarakat.
17.
Kementerian
Perhubungan menunjukkan
tanggung jawab kepada lingkungan
(*) Prosentase jumlah Iklan Layanan Masyarakat yang memiliki implikasi positif pada
masyarakat menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul melalui ILM.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.
(***) Justifikasi ini juga bisa menjadi basis untuk melihat efektivitas dari Iklan Layanan
masyarakat pada reputasi perusahaan (image - to - reputation). Resepsi audiens dengan
menggunakan FGD lebih disarankan sebagai instrumen untuk melihat pemahaman publik.

5. Pemahaman Publik Positif pada Konten Advertorial Kementerian Perhubungan
Jumlah Advertorial dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Keseluruhan Advertorial yang Diproduksi

Penghitungan atas konten advertorial pada media melibatkan 3 elemen:
a. Hasil media monitoring advertorial yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
b. Jumlah advertorial yang menghasilkan sentimen positif pada masyarakat.
c. Persepsi masyarakat atas advertorial yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan
melalui Media Massa. Kuesioner diberikan kepada masyarakat sebagai stakeholder yang
pernah terpapar oleh advertorial yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Survei
dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman publik positif yang terbentuk dari konten
advertorial yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
Sangat
Tidak
Setuju
(1)

Emotional Appeal
1.
Kementerian
Perhubungan
institusi yang baik
Kementerian
Perhubungan
2.
institusi yang teladan
Kementerian
Perhubungan
3.
institusi yang terpercaya

merupakan
merupakan
merupakan

Produk dan Layanan
4.
Kementerian
Perhubungan
memberikan
layanan sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
Kementerian
Perhubungan
melakukan
5.
inovasi untuk layanan yang diberikan
Kementarian
Perhubungan
memberikan
6.
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
7.
Kementerian
Perhubungan
memiliki
pemimpin yang baik
Kementerian Perhubungan memiliki visi
8.
yang jelas
Kementerian
Perhubungan
mampu
9.
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk
mengembangkan
layanan
pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
10.
Kementerian Perhubungan memiliki tata
kelola lembaga yang baik
Kementarian
Perhubungan
merupakan
11.
lingkungan yang baik untuk bekerja
Kementerian
perhubungan
memiliki
12.
karyawan yang baik
Kinerja
Kementerian Perhubungan memiliki catatan
13.
kinerja yang baik
14.
Kementerian
Perhubungan
merupakan
lembaga yang memiliki prospek baik di masa
depan

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

15.

Kementerian
Perhubungan
iklim persaingan yang baik

menunjukkan

Tanggung Jawab Sosial
Kementerian
Perhubungan
memberikan
16.
dukungan untuk isu-isu yang berdampak baik
pada masyarakat.
Kementerian
Perhubungan menunjukkan
17.
tanggung jawab kepada lingkungan
(*) Prosentase jumlah Advertorial yang memiliki implikasi positif pada masyarakat menjadi
justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul melalui ILM.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.
(***) Justifikasi ini juga bisa menjadi basis untuk melihat efektivitas dari advertorial pada
reputasi perusahaan (image - to - reputation). Resepsi audiens dengan menggunakan FGD
lebih disarankan sebagai instrumen untuk melihat pemahaman publik.

6. Pemahaman Publik Positif pada Konten Media Sambung Rasa Internal
Jumlah Konten Media Sambung Rasa Internal dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Keseluruhan Konten pada Media Sambung Rasa Internal

Penghitungan atas pemahaman positif pada media sambung rasa internal ini
melibatkan3 aspek:
a.

Hasil media monitoring konten media Sambung Rasa Internal yang diproduksi oleh
Kementerian Perhubungan.

b.

Konten Media Sambung Rasa Internal yang menghasilkan sentimen positif pada
stakeholder.

c.

Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian
Perhubungan melalui media sambung rasa internal. Kuesioner diberikan kepada
stakeholder Kementerian Perhubungan yang mengakses media sambung rasa internal.
Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana reputasi positif Kementerian Perhubungan
yang terbentuk melalui media sambung rasa internal.
Sangat
Tidak
Setuju
(1)

Emotional Appeal
1.
Kementerian
Perhubungan
institusi yang baik
2.
Kementerian
perhubungan
institusi yang teladan
Kementerian
perhubungan
3.
institusi yang terpercaya

merupakan
merupakan
merupakan

Produk dan Layanan
4.
Kementerian
Perhubungan
memberikan
layanan sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
Kementerian
Perhubungan
melakukan
5.
inovasi untuk layanan yang diberikan
6.
Kementarian
Perhubungan
memberikan
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
7.
Kementerian
Perhubungan
memiliki
pemimpin yang baik
8.
Kementerian Perhubungan memiliki visi
yang jelas
Kementerian
Perhubungan
mampu
9.
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk
mengembangkan
layanan
pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
10.
Kementerian Perhubungan memiliki tata
kelola lembaga yang baik
Kementarian
Perhubungan
merupakan
11.
lingkungan yang baik untuk bekerja
12.
Kementerian
perhubungan
memiliki
karyawan yang baik
Kinerja
13.
Kementerian Perhubungan memiliki catatan
kinerja yang baik
Kementerian
Perhubungan
merupakan
14.
lembaga yang memiliki prospek baik di masa

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

depan
15.

Kementerian Perhubungan
iklim persaingan yang baik

menunjukkan

Tanggung Jawab Sosial
Kementerian
Perhubungan
memberikan
16.
dukungan untuk isu-isu yang berdampak baik
pada masyarakat.
17.
Kementerian
Perhubungan menunjukkan
tanggung jawab kepada lingkungan
(*) Prosentase jumlah konten yang memiliki repon positif pada media sambung rasa internal
menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul melalui stakeholder internal.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.

7. Pemahaman Publik Positif Pada Konten Media Edukasi
Jumlah Konten Media Edukasi dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten KEseluruhan Media Edukasi yang Diproduksi

Penghitungan atas pemahaman publik positif pada konten media edukasi ini melibatkan 3
elemen:
a. Hasil monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap produksi
konten media edukasi.
b. Jumlah konten media edukasi yang menghasilkan sentimen positif pada stakeholder.
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan
melalui media edukasi. Kuesioner diberikan kepada stakeholder Kementerian Perhubungan
yang memiliki akses atau terpapar oleh konten media edukasi dari Kementerian
Perhubungan. Survei ini dilakukan untuk melihat sejauh mana reputasi positif kementerian
Perhubungan yang terbentuk melalui konten media edukasi.
Sangat
Tidak
Setuju
(1)

Emotional Appeal
1.
Kementerian Perhubungan merupakan
institusi yang baik
2.
Kementerian perhubungan merupakan
institusi yang teladan
Kementerian perhubungan merupakan
3.
institusi yang terpercaya
Produk dan Layanan
4.
Kementerian Perhubungan memberikan
layanan sesuai dengan tugasnya untuk
masyarakat
Kementerian Perhubungan melakukan
5.
inovasi untuk layanan yang diberikan
6.
Kementarian Perhubungan memberikan
layanan terbaik/prima untuk masyarakat
Visi dan Kepemimpinan
7.
Kementerian Perhubungan memiliki
pemimpin yang baik
8.
Kementerian Perhubungan memiliki visi
yang jelas
Kementerian
Perhubungan
mampu
9.
mengidentifikasi peluang dan kesempatan
untuk
mengembangkan
layanan
pada
masyarakat
Lingkungan Kerja
Kementerian Perhubungan memiliki tata
10.
kelola lembaga yang baik
11.
Kementarian Perhubungan merupakan
lingkungan yang baik untuk bekerja
12.
Kementerian perhubungan memiliki
karyawan yang baik
Kinerja
13.
Kementerian Perhubungan memiliki catatan
kinerja yang baik
Kementerian Perhubungan merupakan
14.
lembaga yang memiliki prospek baik di masa
depan

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

(2)

(3)

(4)

(5)

15.

Kementerian Perhubungan menunjukkan
iklim persaingan yang baik

Tanggung Jawab Sosial
Kementerian
Perhubungan
memberikan
16.
dukungan untuk isu-isu yang berdampak baik
pada masyarakat.
Kementerian
Perhubungan menunjukkan
17.
tanggung jawab kepada lingkungan
(*) Prosentase jumlah konten media edukasi yang memiliki implikasi positif pada
stakeholder menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul melalui ILM.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi dari hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.

8. Pemahaman Publik Positif pada Konten Website Kementerian Perhubungan
Jumlah Konten Website dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Keseluruhan Website

Penghitungan pemahaman publik positif atas konten Website Kementerian Perhubungan
dielaborasi melalui 3 aspek:
a. Hasil monitoring Website dinamis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait
konten dan jenis konten yang dipublikasikan. Bisa dilihat melalui view dan traffic.
b. Jumlah konten dan jenis konten website yang menghasilkan sentimen positif pada
masyarakat. Dilihat melalui traffic, exposure, dan feedback.
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian
Perhubungan melalui Website. Kuesioner diberikan kepada stakeholder Kementerian
Perhubungan yang mengakses informasi atau konten melalui Website Kementerian
Perhubungan. Survei dilakukan untuk menganalisis sejauh mana reputasi Kementerian
Perhubungan yang terbentuk melalui konten Website Kementerian Perhubungan. Selain
mempertimbangkan substansi dari Website, survei juga mempertimbangkan interface
sebagai wajah digital dari Kementerian.
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17.
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(*) Prosentase jumlah konten dan jenis konten pada website Kementerian Perhubungan
menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul melalui website.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.

9. Pemahaman Publik Positif Terhadap Konten Sosialisasi
Jumlah Konten Sosialisasi dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Sosialisasi yang Diproduksi

Penghitungan atas pemahaman publik positif atas konten sosialisasi dari Kementerian
Perhubungan dianalisis melalui 3 aspek:
a. Hasil monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap konten
sosialisasi atas nama Kementerian Perhubungan.
b. Jumlah konten dan jenis konten dari Konten Sosialisasi Kementerian Perhubungan yang
menghasilkan sentimen positif pada masyarakat.
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan
melalui konten sosialisasi. Kuesioner diberikan kepada stakeholder dari Kementerian
Perhubungan yang mendapatkan eksposure terkait konten sosialisasi. Survei dilakukan untuk
mengelaborasi sejauh mana reputasi positif Kemeterian Perhubungan yang terbentuk
melalui Konten Sosialisasi Kementerian Perhubungan di berbagai platform media.
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(*) Prosentase jumlah konten sosialisasi Kementerian Perhubungan yang memiliki implikasi
positif pada masyarakat menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul
melalui konten Sosialisasi
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.

10. Pemahaman Publik Positif Tehadap Konten Event
Jumlah Konten Event dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Event Keseluruhan yang Diproduksi

Penghitungan atas pemahaman publik positif atas konten event Kementerian Perhubungan
dielaborasi melalui 3 elemen:
a. Hasil monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap Konten Event
yang dilaksanakan setiap program.
b. Jumlah dan jenis konten event dari Kementarian Perhubungan yang menghasilkan
sentimen positif pada masyarakat.
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan
melalui konten event. Kuesioner diberikan kepada stakeholder dari Kementerian
Perhubungan yang mendapatkan eksposure atau terpaan informasi melalui konten event.
Survei dilakukan dengan maksud untuk melihat sejauh manaha reputasi positif dari
Kementerian Perhubungan yang terbentuk melalui konten event.
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(*) Prosentase jumlah konten event yang memiliki implikasi positif pada masyarakat
menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif yang muncul melalui konten event.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi justifikasi
kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan terbentuk.

11. Pemahaman Publik Positif pada Konten Pelibatan Jejaring Internal
Jumlah Konten Pelibatan Jejaring Internal dengan Pemahaman Publik Positif
Jumlah Konten Pelibatan Jejaring Internal Keseluruhan

Penghitungan atas pemahaman publik positif pada konten jejaring internal ini
dielaborasimelalui 3 elemen:
a. Hasil media monitoring yang dilakukan oleh kementerian Perhubungan terhadap
konten media pelibatan jejaring internal.
b. Jumlah dari konten pelibatan jejaring internal yang menghasilkan sentimen
positif pada masyarakat.
c. Persepsi masyarakat atas konten positif yang disampaikan oleh Kementerian
Perhubungan melalui Media Pelibatan Jejaring Internal. Oleh karenanya, survei ini
nantinya hanya akan diberikan kepada mereka yang mendapatkan akses dan
eksposure pesan dari media pelibatan jejaring internal. Survei ini dilakukan untuk
melbat sejauh mana reputasi positif yang terbentuk pada Kementerian
Perhubungan melalui konten pelibatan jejaring internal.
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(*) Prosentase jumlah konten media pelibatan jejaring internal yang memiliki
implikasipositif pada masyarakat menjadi justifikasi angka untuk reputasi positif.
(**) Frekuensi elemen reputasi yang paling tinggi pada hasil survei menjadi
justifikasi kualitatif melalui elemen yang mana reputasi Kementerian Perhubungan
terbentuk.

2. Manual Perhitungan Indeks Kepemimpinan Perubahan
Indikator Kinerja
Utama
(IKP Dukungan
Manajemen)
Indeks Kepemimpinan
Perubahan

Kriteria

Tingkat kemampuan pimpinan tinggi Jumlah Pimpinan yang Memenuhi Kriteria Kepemimpinan Perubahan
untuk membawa perubahan tata Jumlah Pimpinan Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan
kelola, peningkatan kualitas kerja dan
iklim organisasi atau unit kerja yang
dipimpin
melalui
kemampuan
komunikasi, personal branding dan
manajemen organisasi yang dimiliki
pimpinan
A. Kemampuan melakukan pengelolaan komunikasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi
1. Kemampuan Public Speaking
2. Kemampuan Pengelolaan Komunikasi
Eksternal dan Internal

Penanggung
Jawab

Definisi/Formulasi

x 100%

Nilai bobot dari tiap kriteria dihitung melalui survei (wawancara dan
kuesioner tertutup) yang diberikan kepada menteri dan pimpinan tinggi
utama dari para pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan

3. Hubungan Antar Lembaga dan Instansi
4. Fasilitator Hubungan Antar Lembaga
B. Kemampuan dalam mengembangkan budaya organisasi melalui aktualisasi dan update informasi
1. Kemampuan akses data dan informasi
berbasis teknologi
2. Kemampuan
penggunaan
media
sosial/owned digital media lainnya
3. Kemampuan
mengangkat
budaya
organisasi melalui brand personality
branding
4. Kemampuan menerapkan teknologi
informasi
dalam
budaya
kerja
organisasi

Nilai bobot dari tiap kriteria dihitung melalui survei (wawancara dan
kuesioner tertutup) yang diberikan kepada para pimpinan yang dinilai dari
unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan

PSKE

C. Kemampuan memberikan pengaruh untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja di lingkungan unit kerja
1. Kemampuan meningkatkan motivasi Nilai bobot dari tiap kriteria dihitung melalui survei (wawancara dan
pegawai dalam penilaian prestasi kuesioner tertutup) terhadap ASN (sampling) pada unit kerja eselon I yang
kerja untuk aspek capaian Sasaran dinilai di lingkungan Kementerian Perhubungan
Kerja Pegawai
2. Kemampuan meningkatkan motivasi
pegawai dalam penilaian prestasi
kerja untuk aspek perilaku kerja
(orientasi
pelayanan,
integritas,
komitmen,
disiplin,
kerjasama,
kepemimpinan)
D. Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
1. Perencanaan dan perjanjian kinerja
2. Pelaksanaan program dan kegiatan
3. Pengukuran dan pelaporan kinerja
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja

Nilai Indeks SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan

