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Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi 
seluruh insan Kementerian PUPR, na-
mun BBWS Sumatera VIII tetap terus 
bekerja untuk masyarakat Sumatera Se-
latan membangun daerah dengan me-

nyediakan infrastruktur SDA yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Sudah hampir setahun Indonesia dan du-
nia dilanda pandemi yang tentunya berakibat negatif 
bagi masyarakat dan juga pembangunan Infrastruktur.

Solusi yang dihadirkan oleh BBWS Sumatera VIII 
dalam menghadapi dampak pandemi tersebut ada-
lah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur 
di berbagai daerah di Sumatera Selatan baik dengan 
penyediaan jaringan irigasi berkualitas, penyediaan 
sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan 
masyarakat dan juga penyediaan program padat karya 
yang direncakanakan, dilaksanakan dan dimonitor 
langsung oleh masyarakat dan berdampak langsung 
terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. 

Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bend-
ungan Tiga Dihaji merupakan proyek andalan dari 
BBWS Sumatera VIII, kemudian pembangunan Dae-
rah Irigasi Lematang di Kota Pagaralam terus digenjot 
agar dapat dibuka daerah irigasi baru di wilayah terse-
but selain itu pembangunan embung-embung yang 
dapat menjadi sumber air baku ataupun konservasi 
air terus dilaksanakan di berbagai wilayah seperti di 
Kayuagung OKI, Kebun Raya Sriwijaya Ogan Ilir dan 
juga di Universitas Sriwijaya.

Seburuk apapun kondisi pandemi ini harus selalu 
disikapi dengan positif, Kepala BBWS Sumatera VIII 
dan Kasatker PJPA selalu mengajak para pegawai un-
tuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dengan tetap 
menjaga protokol kesehatan dan menerapkan 3M 
(Memakai Masker, Menjaga Kontak Fisik, dan Men-
cuci Tangan dengan benar). Harapan kita agar vaksi-
nasi Covid19 dapat segera dilaksanakan secara merata 
kapada seluruh pegawai sehingga seluruh karyawan 
dapat berkerja dengan aman dan tenang tanpa rasa 
waswas.

Tetap SEHAT, tetap SEMANGAT !

BBWS Sumatera VIII berkomitmen untuk 
tetap menghadirkan infrastuktur Sumberdaya 
Air Yang Berkualitas Untuk Masyarakat

PENGANTAR
REDAKSI
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Kepala BBWS Sumatera VIII 
menghadiri Panen Raya bersama 
Gubernur Sumatera Selatan

Embung Konservasi 
Kayu Agung
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PALEMBANG  |  BIDAR – Seiring dengan penanda-
tangan kontrak hasil dari lelang dini yang dilakukan oleh 
Kementerian PUPR,  Presiden Jokowi dalam sambutannya 
mengatakan, lelang atau seleksi dini yang dilakukan Kemen-
terian PUPR sangat penting dalam rangka menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. 

"Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan 
Kementerian PUPR. Pada APBN 2021, Kementerian PUPR 
mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar senilai Rp 
149,8 triliun. Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Ke-
menterian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memi-
liki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi 
ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat 
kembali,” kata Presiden, sebagaimana dilansir dari rilis resmi 
Kementerian PUPR, pekan silam, di Balai Besar Pelaksanaan 
Jalan Nasional V (BBPJN V) Jumat (15/01 2021).
Penandatangan Kontrak 
Lelang 

Dini ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia diikuti 
oleh seluruh Balai Kementerian PUPR di daerah, para guber-
nur dan kontraktor/konsultan. Acara ini juga dihadiri oleh 
Presiden Joko Widodo, disaksikan langsung oleh Menteri 
PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Ibu Sri 
Mulyani.
Ada Rp. 24 Triliun 

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono 
mengatakan untuk tahap selanjutnya, hingga akhir Februari 
2021 di seluruh Indonesia akan ada 1.984 paket senilai Rp 
24 triliun yang diselesaikan dan ditandatangani kontraknya. 
Selanjutnya menurut Basuki pada Maret 2021 akan diselesai-
kan untuk 1.553 paket senilai Rp 40 triliun. Dan sisanya akan 
diselesaikan selambat-lambatnya pada April 2021. 

“Dengan percepatan lelang paket-paket pekerjaan, kami 
perkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2021 
akan mencapai Rp 14,8 Triliun (9,9%) dan kami berharap 
dengan lelang dini dapat meningkatkan kualitas belanja 
APBN,” tegas Basuki.**

*Lelang Dini 

Presiden Jokowi : Anggaran Harus 
Memiliki Dampak Signifikan

Para Kepala Balai Kementerian PUPR Wilayah Sumsel

Tanda akan dimulainya pekerjaan konstruksi

Penandatangan Konrak Oleh Para PPK

Kilas BIDAR



Aula lantai III, Balai Besar Wilayah Sungai  (BBWS) Sumat-
era VIII, menjadi saksi sejarah perjalanan para pejabat di jajaran 
BBWS Sumatera VIII. Kali itu, Senin (8/02/2021) dilakukan serah 
terima Pejabat Perbendaharaan. Hal itu dilakukan untuk mem-
percepat bergulirnya kegiatan di BBWS Sumatera VIII di masa 
mendatang. 

Dalam arahannya, Kepala BBWS Sumatera VIII, Ir Birendra-
jana, MT berharap, para pejabat yang dilantik harus langsung bek-
erja dan menyelesaikan kegiatan yang sebelumnya tertunda akibat 
pandemi Covid19. 

“Kepada seluruh Kasatker dan PPK, agar segera melaksanakan 
pekerjaan yang sudah terkontrak serta melakukan pemantauan 
rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tertunda aki-
bat pandemi Covid19,” tegas Biren. 

Sebelum mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di BBWS 
Sumatera VIII ini berpesan kepada para pejabat dan pegawai, agar 
menjaga kesehatan dan berolahraga, supaya kondisi tubuh tetap 
terjaga.

Serah terima jabatan pejabat perbendaharaan ini dilakukan 
antara lain Kasatker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air PJPA, 
dari Lukman Hakim, MT kepada Saifuddin, MT yang sebelumnya 
menjabat sebagai PPK Bendungan. Selanjutnya Kasatker Pelak-
sanaan Jaringan Sumberdaya Air (PJSA) dari Lufiandi, ST kepada 
Ali Cahyadi, MT, yang sebelumn ya menjabat Kasatker Bendun-
gan. Kemudian Kasatker OP, dari Florentina, MM kepada Edi Su-
kanto, yang sebelumnya menjabat PPK OP. 

SelaIn kepala BBWS Sumatera VIII, hadir pada acara ini Kepa-
la Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka, Ir. Panca Hermawan, Sp.1, 
beserta jajarannya.**

asatker 
dan PPK, 
Harus 
Segera 
Melaksanakan 
Pekerjaan 

*Serah Terima Jabatan
Kilas BIDAR

Ibu Florentina 
Kasatker OP BWS Bangka
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Para Pajabat BBWS Sumatera VIII

Kegiatan Pelantikan di Aula BBWS Sumatera VIII

Serahterima Satker BendunganPenandatangan Serah Terima dari Stker OP
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KAYUAGUNG | BIDAR - Kepala 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Sumatera VIII, Ir. Birendrajana, 
MT beserta Bupati Ogan Komer-
ing Ilir Iskandar,SE meresmikan 
Embung Konservasi Kayu Agung 

di Kayu Agung, Kabupat-
en Ogan Komering Ilir.
(01/20/2021).

Sebagai upaya pen-
gelolaan Sumber Daya 
Air (SDA) untuk men-
gantisipasi kekeringan dan 

mendukung program ketahanan 
pangan dan air, Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) terus meningkatkan jumlah 

tampungan air di Indonesia. Salah 
satunya dengan membangun em-
bung. 

Keberadaan embung, selain un-
tuk irigasi lahan pertanian juga ber-
manfaat untuk konservasi air yang 
dapat digunakan sebagai sumber air 
baku bagi masyarakat dan sumber 
air peternakan terutama pada saat 
musim kemarau.

Menurut Birendrajana, pem-
bangunan embung ini dilaksana-
kan dalam 2 tahap, tahun 2019 dan 
2020 dengan biaya APBN sebesar 
Rp 30 miliar. “Embung akan men-
jadi tampungan air berlebih musim 
penghujan dan dimanfaatkan pada 

musim kemarau, sehingga menja-
min keberlangsungan ketersediaan 
air,” ujarnya.

Sementara, Bupati OKI, Iskandar, 
SE menjelaskan, pembangunan 
embung ini untuk mengantisipasi 
fenomena alam. Sebab ketika musim 
panas, akan mengalami kekeringan 
dan kekurangan air. Sementara, ke-
tika musim penghujan debit air akan 
berlebih. “Maka perlu diperhatikan, 
kita perlu membangun kolam atau 
embung dalam rangka menjaga kon-
servasi alam kita untuk merevitalisa-
si embung mengendalikan alam kita 
ini sesuai sebagaimana fungsinya,” 
ujar Iskandar. **

mbung Solusi 
Atasi Kekeringan 
Wilayah

Penandatanganan oleh Bupati OKI-Iskandar SE dan Kepala BBWS Sumatera VIII

Kilas BIDAR
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Penandatanganan oleh Bupati OKI-Iskandar SE

Kilas BIDAR

PPK DSE menerangkan Embung kepada Bupati
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Foto Bersama Setelah Persesmian Embung

Penandatanganan oleh Kepala BBWS Sumatera VIII

Kilas BIDAR



Hal.13
M A J A L A H

Kilas BIDAR

Beban para petani di Sumatra 
Selatan di tengah pandemi 
COVID-19 dapat berkurang 
dengan adanya kegiatan pa-

dat karya Program Percepatan Pen-
ingkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-
TGAI) yang diselenggarakan Satker 
Operasi dan Pemeliharaan (Satker 
OP) Balai Besar Wilayah Sungai Su-
matera (BBWSS) VIII.

Kepala BBWSS VIII, Birendra-
jana mengatakan pada tahun ini ada 
sebanyak 350 lokasi P3-TGAI yang 
tersebar di seluruh Kabupaten/Kota 
di Sumsel. Untuk wilayah BBWSS 
VIII terdapat 350 lokasi padat karya 
yang tersebar di OKU Timur, Em-
pat Lawang, OKI, Pagaralam, Lahat, 
Lubuklinggau Musi Rawas, Banyu-
asin, OKU Selatan dan Palembang.

“Satu lokasi mendapatkan ang-
garan Rp 195 juta yang ditransfer 
langsung dari pusat, masuk ke re-
kening kelompok tani. Para pekerja 
ini semuanya para petani setempat,” 
katanya, Dijelaskannya, program 
Padat Karya ini dilaksanakan mela-
lui pembangunan infrastruktur yang 
melibatkan masyarakat setempat 
sebagai pelaku pembangunan, khu-
susnya infrastruktur berskala kecil 
atau pekerjaan sederhana yang tidak 
membutuhkan teknologi.

Hal ini disampaikan oleh biren 
dalam kegiatan seleksi Tim Pen-
damping Masyarakat yang dilaksan-
kan pada hari Kamis, 4 maret 2021, 
“Dari pekerja sampai TPM semua 
harus penduduk lokal, program ini 
memang diprioritaskan untuk mem-
bantu perekonomian masyarakat. 
Apalagi saat ini masih dalam masa 
Pandemi,” ungkapnya.

Dengan P3TGAI, 
Ringankan Beban 
Masyarakat 
Petani di Sumsel
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Hari Air Dunia atau yang 
biasanya disingkat den-
gan HAD di BBWS Su-
matera VIII pada tahun 

ini diperingati dengan cukup meri-
ah, meskipun masih dalam suasana 
pandemi, tapi tidak menyurut-
kan niat dari Kementerian PUPR 
agar peringatan HAD pada tahun 
ini dapat dirasakan oleh seluruh 
masyarakat Indonesia terutama di 
Sumatera Selatan.

Peringatan HAD yang pada 
tahun ini merupakan tahun ke 28 
ditandai dengan penanaman ra-
tusan pohon dari berbagai jenis 
terutama yang memiliki banyak 
manfaat baik dari akar sebagai pe-
nyimpan air, daun untuk membuat 
rindang serta hasilnya seperti buah 
buahan yang bisa dimakan. Be-
berapa diantaranya seperti rambu-
tan, mangga, pete, jambu mete dan 
sebagainya. Penanaman sendiri 
dipusatkan di Embung Konservasi 
Kayuagung yang diresmikan oleh 
Kepala BBWS Sumatera VIII Ba-
pak. Ir. Birendrajana bersama den-
gan Bupati Ogan Komering Ilir 
(OKI) Bapak H. Iskandar. SE.

Dalam Sambutannya, Bpk. 
Biren mengatakan bahwa HAD  
atau secara internasional disebut 
juga World Water Day merupakan 
peringatan untuk menyadarkan 
masyarakat dunia akan penting-
anya air terutama air bersih dan 
juga pengelolaannya sumber-sum-
ber air yang berkelanjutan, namun 
sayangnya manusia seringkali 
tidak menghargai air, yang terlihat 

adanya bencana banjir saat musim 
hujan dan kekeringan saat musim 
kemarau.

Saat ini eksploitasi sumberdaya 
alam menumbulkan kerusakan 
lingkungan , tanpa memperhatikan 
keseimbangan alam. “Melalui mo-
mentum ini, hendaknya bangkit 
kesadaran kita akan pentingnya air 
bagi kehidupan”.

Salah satu usaha Kementerian 
PUPR melalui BBWS Sumatera 
VIII Ditjen SDA dalam melaku-
kan konservasi air adalah dengan 
membangun embung Konservasi 
yang berlokasi di Kota Kayuagung 
kab. OKI. Setelah dibangun kegia-
tan tersebut ditindaklanjuti dengan 
menanam pohon agar lingkungan 
sekitar embung dapat asri dan hasil 
dari pohonnya dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat sekitar.

Peringatan HAD pada tahun 
ini dilaksanakan secara serentak di 
seluruh Balai Besar/Balai Wilayah 
Sungai di seluruh Indonesia, dan 
dipusatkan di Bendungan Sindan-
gheula Provinsi Banten dan dapat 
disaksikan secara langsung melalui 
media komunikasi virtual Zoom. 
Momentum peringatan HAD yang 
dilaksanakan secara serentak ini 
diharapkan mampu menggalang 
partisipasi seluruh rakyat Indone-
sia untuk menanam dan memeli-
hara pohon bukan hanya untuk 
generasi saat ini melainkan pula 
untuk kelangsungan generasi men-
datang. 

Gerakan Penanaman Pohon di-
yakini dapat memberikan 

“Valuing Water, 
Menghargai Air 
Menjaga kehidupan”

Embung Konservasi Kayuagung, mencegah banjir dan menyimpan air.

Sambutan dari Ir. Birendrajana, MT 
(Kepala BBWS Sumatera VIII)

Hari Air 
Dunia 2021

Fokus BIDAR
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hasil nyata bagi manusia terutama 
masyarakat terutama dalam penam-
bahan ruang terbuka hijau, mengu-
rangi tingkat polusi udara, mend-
inginkan suhu kota, berkurangnya 
banjir dan meningkatnya cadangan 
air tanah serta mengurangi tanah 
longsor yang seringkali memakan 
banyak korban jiwa. 

Dalam kesempatan ini pula, 
orang nomor satu di Kabupaten 
OKI, Iskandar menyebutkan bahwa 
momen HAD ini adalah pengingat 
bagi manusia agar terus mensyuku-
ri salah satu anugerah Tuhan yang 
tidak ternilai harganya yaitu air.  “air 
adalah kebutuhan utama manusia, 

sumber utama dalam pembangunan 
dan dengan banyaknys umber air 
makan kebutuhan hidup manusia 
akan terpenuhi” papar Iskandar.

Bupati OKI ini memberikan 
himbauan agar masyarakat senan-
tiasa menjaga sumber-sumber air 
di Bumi Bende Seguguk dengan 
cara tidak menebang pohon karena 
air sangat penting bagi kehidupan. 
“Hidup mengalirkan jiwa karena air, 
bukan fatamorgana. Air diturunkan 
ke bumi untuk mengindahkan bumi 
pertiwi. Sadari manfaatnya, guna-
kan seperlunya dan Selamat Hari Air 
Dunia”

Kepala BBWS Sumatera VIII Melakukan Penanaman Pohon

Penanaman Pohon Oleh Para Pensiunan Pegawai PU

Bupati OKI Iskandar, SE 
saat menyampaikan sambutannya.

Fokus BIDAR
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Palembang – Hari Air Dunia ke 27 
tanggal 21 Maret 2021 diperingati secara 

virtual mengingat kondisi pandemi 
Covid-19, di BBWS Sumatera VIII hari 

yang sangat istimewa ini diperingati

Kita Wajib Memelihara alam

"Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan kesadaran bahwa 
mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air, tetapi juga 
bertanggung jawab serta wajib memberikan konstribusi dalam me-
melihara alam dan lingkungan yang menjadi sumber air,” tegasnya.
“Peringatan ini juga merupakan bagian dari kampanye dari rumah 
ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat 
kerusakan lingkungan. Lingkungan dan air yang tidak terawat bisa 
menjadi musuh, namun apabila dirawat dengan baik akan menjadi 
kawan,” ujarnya. 

BASUKI HADIMULJONO (Menteri PUPR)

Wujud Tanggungjawab terhadap Alam

“Maka dari itu kami (BWSS VIII) mengadakan kegiatan penanaman 
pohon di Embung Konservasi Kayu Agung sebagai salah satu wujud 
tanggung jawab terhadap konservasi alam dan lingkungan,” ujarnya.
“Saya yakin Gerakan Penanaman Pohon ini akan memberikan hasil 
nyata bagi kita semua seperti berkurangnya banjir dan tanah longsor 
saat musim penghujan,” tegasnya.
“Berkurangnya kekeringan berkepanjangan pada musim kemarau, 
lingkungan kota yang sehat, sejuk, indah, nyaman dan damai, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya,” pungkasnya.

Ir. BIRENDREJANA, Kepala BBWS Sumatera VIII

Kata Mereka

INFRASTRUKTUR
COVID -19 UNTUK
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Setetes Air Bermakna dalam 
Kehidupan

“Air apabila dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh 
akan memberikan manfaat, karena setiap tetes air men-

gandung makna kehidupan.”
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian 

PUPR yang telah melakukan kegiatan penanaman 
pohon yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” 

ujarnya.

MUHAJIR EFFENDY, Menteri PMK

Menjaga Keberlangsungan 
Hidup Umat

“Melalui kegiatan ini, kita semua dapat bekerja sama 
untuk memiliki kepedulian dan kesadaran akan pent-
ingnya mengelola air untuk menjaga keberlangsungan 

hidup umat manusia,”  ujarnya.
“Penanaman pohon menjadi bentuk kepedulian 

bersama terhadap lingkungan. Terlebih, lanjutnya, 
mengingat fungsi akar pohon yang dapat menyimpan 
air sekaligus dapat mencegah terjadi banjir dan tanah 

longsor.”

ISKANDAR, SE, Bupati OKI

Kata Mereka

SDA DITENGAH
BBWS SUMATERA VIII

secara terbatas dan memberlakukan protokol kesehatan.
 Pada kesempatan ini, terdapat beberapa testimoni 

dari para pejabat dan juga pegawai kementerian PUPR 
mengenai pengelolaan air kedepannya dan manfaatnya 
bagi kesejahteraan Masyarakat.
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HATHI 2020

Wak KEKER

Ir. Birendrajana, MT Ketua HATHI Cabang 
Sumatera Selatan
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Foto bersama Kepala BBWS Sumatera VIII

HARBAK PU Ke-75
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Kepala BBWS Sumatera VIII Foto bersama Tim 
Penanaman Pohon

Kepala BBWS Sumatera VIII Foto bersama 
Tim Satker Bendungan

Kepala BBWS Sumatera VIII menghadiri Panen 
Raya bersama Gubernur Sumatera Selatan

Kunjungan Bupati Belitung di BBWS 
Sumatera VIII

Kunjungan Gubernur Sumatera Selatan di 
Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kab. OKU 

Selatan

Kunjungan Ke Embung Konservasi Kayu 
Agung

Wak KEKER
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Kunjungan Ke Kebun Raya Ogan Ilir Pemberdayaan KPS-KPMB Kota Palembang 
Dalam Pengelolaan Sampah dan Pelestarian 

Lingkungan

Penanaman Pohon Rapat bersama Kementerian Kelautan 
dan Perikanan di Bendung Perjaya

Serah Terima P3-TGAI bersama 
Ir. H. Ishak Mekki, MM

Tim UGR Pembangunan Jaringan Irigasi D.I 
Komering Kab. OKI

Wak KEKER
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UGR Tahap Kedua Pagar Alam

Foto Bersama Pelantikan Subkoordinator

Foto Bersama Tim BMN BBWS Sumatera VIII

Gubernur Sumatera Selatan menanyakan 
tentang Embung Konservasi Kebun Raya

 Sriwijaya kepada Kepala BBWS Sumatera VIII

H. Herman Deru foto bersama para undangan 
yang hadir
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Wak KEKER
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Foto Bersama setelah Pelantikan Subkoordinator

Kepala BBWS Sumatera VIII bersama 
Bupati OKI meninjau lokasi Embung 

Konservasi Kayuagung

Kepala BBWS Sumatera VIII bertemu dengan 
Gubernur Sumatera Selatan

Kepala BBWS Sumatera VIII dan Kepala BWS 
Bangka Belitung menghadiri Pelantikan

Kepala BBWS Sumatera VIII memberikan 
tandatangan

Wak KEKER



Hal.26
M A J A L A H

Kepala BBWS Sumatera VIII foto bersama setelah

Kepala BBWS Su-
matera VIII meng-

hadiri undangan dari 
Bupati OKI

Wak KEKER
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Pelantikan Pejabat Administrator

Kepala BBWS Sumatera 
VIII mendapatkan BMN 
Awards
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Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII menerima BMN Awards

Kepala SNVT PJSA Sumatera VIII menerima BMN Awards

Wak KEKER
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Para Pejabat Foto Bersama Setelah Pelantikan

Pemotongan Pita oleh Kepala BBWS Sumatera VIII bersama Bupati OKI

Wak KEKER
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Penandatanganan Kepala BBWS Sumatera VIII

Penandatanganan Jabatan Pejabat Perbendaharaan

Suasana Pelantikan Jabatan Pejabat Perbendaharaan

Wak KEKER
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Menjaga 
Kebugaran 

Tubuh Untuk 
Bekerja 
di Bulan 

Ramadan

Memasuki Bulan Ramadan tentunya akan ada beberapa 
rutinitas yang berubah. Baik dari waktu makan, istirahat 
dan jam kerja. Umumnya di kantor manapun jam masuk 

dan pulang kerja menjadi lebih awal agar bisa buka puasa di ru-
mah. Lalu bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan jam kerja 
yang lebih awal dalam keadaan berpuasa? 

Kami telah merangkum berbagai siasat yang dapat diaplikasi-
kan bagi teman-teman BBWS Sumatera VIII saat bekerja dengan 
kondisi berpuasa. Beberapa diantaranya adalah:

Hal yang paling mendasar agar tetap bugar dan 
semangat bekerja saat puasa, yakni dengan tidak me-
lewatkan sahur. Sama halnya dengan sarapan pagi, 
sahur berperan penting untuk menjaga kebutuhan 
energi selama berpuasa hingga tiba waktu berbuka. 
Buat yang merantau dan tidak tinggal dengan orang 
tua, terkadang sedikit malas untuk bangun sahur ya 
biasanya. Wah jangan seperti itu ya, teman-teman..

Nah, agar tidak lemas di siang hari, teman-teman 
perlu mempertimbangkan asupan gizi saat sahur. 
Varian menunya bisa memilih konsumsi sumber 
karbohidrat, seperti nasi, pasta, roti, gandum, dan 
oat agar kenyang lebih lama. Sertakan juga dengan 
sumber protein yang meliputi telur, keju, atau daging 
rendah lemak guna menambah kecukupan energi. 
Makanlah biji-bijian yang mengandung protein seh-
ingga membuat teman kenyang lebih lama, sayur dan 
buah yang mengandung air dan serat tinggi, serta 
banyak minum air putih agar tidak dehidrasi.

Pertama, teman-teman harus mengingat terlebih 
dulu bahwa bekerja sama dengan ibadah. Dan dalam 
menjalankan ibadah tentunya tidak mudah, ada saja 
godaannya dari mulai rasa lapar, haus, sampai emosi 
pun diuji. Terlebih lagi ketika puasa, kurangnya 
energi dapat menyebabkan konsentrasi teman-teman 
berkurang, sehingga menjadi sulit fokus ketika di 
kantor. 

Oleh karena itu, salah satu cara untuk membantu 
teman tetap fokus selama berpuasa, adalah dengan 
membuat daftar pekerjaan yang dikerjakan setiap 
harinya, dan tentukan skala prioritasnya.

Sahur agar tidak lemas saat menjalankan puasa

1. Jangan lewatkan sahur dan perhatikan asupan gizi

2. Buat daftar pekerjaan sebagai target harian

Siapkan daftar pekerjaan kita agar lebih fokus 

BIDAR RINGAN
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Demikian tips agar Anda dapat tetap produktif meskipun 
bekerja dalam keadaan berpuasa. Dengan melakukan tips 
yang tepat maka akan membuat tubuh tidak akan mengala-
mi rasa lemas dan malas-malasan ketika bekerja. Menjaga 
tubuh supaya tetap dalam kondisi yang baik dan bugar 
menjadi hal yang penting supaya tubuh tetap dalam kondisi 
yang prima saat bekerja. Selamat melanjutkan ibadah puasa 
teman-teman!

Terlalu banyak makan saat sahur pun bisa membuat 
teman-teman menjadi mudah mengantuk lho. Namun tidak 
hanya itu, mengantuk selama puasa bukan hanya disebabkan 
oleh porsi makan yang terlalu banyak. Melainkan karena 
teman-teman tidak memiliki waktu tidur yang cukup. 
Ketika puasa teman-teman mulai lemas. Daripada memak-
sakan diri, lebih baik beristirahat sejenak dari pekerjaan. 
Beruntung bila di kantor Anda terdapat napping room yang 
dapat Anda gunakan untuk tidur sebentar (power napping) 
10-15 menit.

Apalagi jika beberapa dari kita memilih untuk langsung 
siap-siap bekerja setelah solat subuh. Mungkin juga teman-
teman banyak menghabiskan waktu di malam hTari untuk 
beribadah sehingga jam istirahat pun akan berkurang. 
Sempatkanlah untuk mengganti istirahat di siang hari saat 
di kantor, yang biasanya kita gunakan untuk makan siang. 
Meskipun tidak bisa selama yang kita butuhkan, setidaknya 
tubuh kita tidak terlalu diforsir untuk terus bekerja.

Sebagian besar pekerja kantoran, tentunya disibuk-
kan dengan setumpuk pekerjaan yang menyita waktu dan 
pikiran. Namun, jangan sampai tanggung jawab kita di kan-
tor justru membuat merasa tidak nyaman hingga akhirnya 
membuat stres. Pasalnya, menurut Jonathan Kramer, seorang 
psikolog klinis mengatakan kalau stres bisa merusak sistem 
kekebalan tubuh dan pada akhirnya meningkatkan risiko 
terserang penyakit.

Tentu teman tidak ingin hal ini mengganggu puasa dan 
pekerjaan, bukan? Stres dengan pekerjaan pasti ada dan itu 
normal, tapi penting untuk mengelola stres dengan baik agar 
tidak menghambat produktivitas teman-teman sekalian. 
Beberapa hal ringan, seperti meluangkan waktu bersama ke-
luarga di hari libur, menonton film, membaca buku favorit, 
ataupun memanjakan diri dengan melakukan perawatan 
tubuh disinyalir bisa membuat kita lebih rileks.

Nah ini nih, Jangan jadikan puasa sebagai alasan kita 
untuk malas berolahraga. Duduk di kantor seharian tentunya 
membuat tubuh jarang melakukan pergerakan, jika dibi-
arkan terus-menerus maka bisa mengakibatkan rasa lemas 
yang akan menurunkan performa kerja. Maka itu, teman 
bisa melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai 
sedang setelah berbuka puasa, maupun setelah sahur sebe-
lum bersiap berangkat ke kantor. Atau jika benar-benar tidak 
sempat, kita tetap bisa berolahraga ringan dengan meluang-
kan waktu untuk berjalan atau bersepeda menuju kantor.

Selain itu, berolahraga saat berpuasa memiliki banyak 
manfaat. Salah satunya mengusir bau mulut. Bagaimana 
caranya? Well, saat tubuh kita bergerak, keringat mengeluar-
kan racun-racun di dalam tubuh. Nah, hal ini ternyata juga 
akan menetralkan bau mulut dari gas negatif yang berlebih 
pada siang hari. Jadi, berolahraga lah jelang buka puasa.

3. Sempatkan beristirahat

4. Kelola stres dengan baik

5. Olahraga ringan
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Tahap Survei 
Lapangan

Setelah pemetaan jalur terbang 
dengan menggunakan drone deploy 
maka pilot melakukan proses pengam-
bilan data dengan UAV sesuai dengan 
jalur terbang yang telah dibuat. Dalam 
proses pemotretan, satu baterai den-
gan kapasitas 4500 mAH digunakan 
untuk pemotretan selama 15 menit se-
dangkan untuk pengisiannya membu-
tuhkan waktu sekitar 1.5 jam. Dalam 
pemotretan udara di Bendungan Ro-
tiklot menggunakan 3 buah baterai, 
wilayah pemotretan dibagi menjadi 5 
(lima) sesi penerbangan yang berbeda, 
contoh perencanaan jalur terbang, 
terdapat pada Gambar 6. Hasil pemo-
tretan udara berupa foto udara format 
kecil, yang nantinya akan dibentuk 
menjadi satu kesatuan (mosaik foto) 
melalui proses pengolahan data. Con-
toh tampilan foto udara hasil dapat 
dilihat Gambar 7.

Tahap Pasca Survei
Lapangan

Pemotretan udara yang dilakukan 
pada area di sekitar tubuh bendungan 
menghasilkan 251 foto udara dengan 
resolusi spasial adalah 5,7 cm. Angka 
tersebut menunjukan bahwa resolusi 
yang dihasilkan tinggi. Selanjutnya 
Foto udara hasil pemotretan diproses 
sebagai suatu kesatuan atau mosaik 
foto untuk menghasilkan orthophoto 
kawasan Bendungan Rotiklot. Or-
thofoto merupakan foto udara yang 
telah terkorektifikasi sehingga yang se-
mula memiliki proyeksi central men-
jadi proyeksi orthogonal dan memiliki 
akurasi geometri objek yang benar. 
Orthorektifikasi adalah proses koreksi 
geometri dari citra sehingga tiap piksel 
akan tampak dipotret dari atas, atau 
berproyeksi orthogonal.

Pemrosesan hasil pemotretan di-
lakukan dengan menggunakan soft-
ware Agisfot Photoscan. Langkah awal 
yang dilakukan adalah koreksi foto 
udara. Koreksi dilakukan untuk men-
ingkatkan kualitas hasil foto udara dan 
meminimalkan distorsi geometrik. 
Koreksi juga dilakukan untuk menin-
gkatkan kualitas hasil foto udara den-
gan cara penajaman kontras foto (en-
hancement), menyesuaikan kecerahan 
(brightness), dan kontras (contrast). 
Block bundle adjustment dilakukan 
untuk mentranformasikan foto dari 
koordinat foto menjadi koordinat tan-
ah dengan memanfaatkan area endlap 

dan sidelap, dimana pada area overlap 
terdapat titik- titik yang bersesuaian 
(tie point). Proses tersebut akan meng-
hasilkan mozaik orthophoto yang 
telah memiliki referensi koordinat 
permukaan bumi. Mozaik orthophoto 
merupakan salah satu hasil utama dari 
pengolahan foto udara. Selain mozaik, 
proses pengolahan dapat menghasil-
kan digital elevation model (DEM), 
object of interest serta data geospasial 
turunan lainnya.

Pemetaan Detail 
Bendungan Rotiklot

Data hasil pemotretan udara digu-
nakan untuk

PEMETAAN BENDUNGAN 
ROTIKLOT MENGGUNAKAN 
UNMANNED AERIEL VEHICLE

Gambar 6. Jalur terbang dan 
proses pemotretan udara
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melakukan pemetaan detail 
wilayah Bendungan Rotiklot. 
Dalam melakukan pemetaan de-
tail perlu memperhatikan sumber 
data yang akan di analisis, teru-
tama resolusi spasial citra ataupun 
foto udara. Tobler (1998) telah 

melakukan penelitian mengenai 
hubungan skala pemetaan dengan 
resolusi raster dengan memper-
hatikan objek yang dapat diamati. 
Hasil penelitian Tobler menyebut-
kan bahwa skala pemetaan dapat 
dihitung dengan rumus:

Skala pemetaan = Resolusi Raster 
(m) x 2 x 1000

Data hasil pemotretan udara 
memiliki resolusi spasial 6 cm seh-

ingga jika dihitung dengan meng-
gunakan rumus Tobler, maka ska-
la peta bendungan Rotiklot yang 
dapat dihasilkan dari foto udara 
hasil pemotretan adalah 1 : 120. 
Pemetaan detail wilayah di seki-
tar bendungan Rotiklot dilakukan 

pada skala 1:5.000, sehingga data 
foto udara small format yang telah 
dihasilkan lebih dari cukup untuk 
dijadikan sebagai salah satu sum-
ber data pemetaan.

Detail manual dan interpretasi 
visual penggunaan area bendun-
gan Rotiklot dalam skala 1: 5.000 
ditampilkan dalam Gambar 9 se-
dangkan data orthophoto dengan 
ground square distance (GSD) 
atau dalam bahasa awam, resolusi 
spasial 6 cm dapat dilihat pada 

Gambar 9 dan 10.
Hasil orthophoto bendungan 

Rotiklot kemudian dapat diproses 
lebih lanjut untuk menghasil-
kan data Digital Elevation Model 
(DEM). Data DEM menunjukkan 
morfologi suatu kawasan, yang 
dapat digunakan untuk aplikasi 
lain seperti perencanaan kota, 
pertanian, pertahanan (Singh et 
al., 2010). Hasil pengolahan DEM 
bendungan Rotiklot dapat diamati 
pada Gambar 11.

Selain menghasilkan ortho-
photo dan DEM, data hasil UAV 
juga dapat ditampilkan kedalam 
bentuk 3D dengan mengguna-
kan software ArcScene. ArcSene 
merupakan salah satu tools dalam 
software ArcGIS yang berfungsi 
untuk visualisasi 3D, yaitu men-
yajikan tampilan yang perspektif, 
bernavigasi dan berinteraksi den-
gan data fitur 3D dan raster. Soft-
ware ini biasa digunakan untuk 
cakupan lokal atau tidak terlalu 
luas, hasil visualisasi 3D bendun-
gan Rotiklot dapat dilihat pada 
Gambar 12.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemetaan dengan teknik foto-

grametri menggunakan data Un-
manned Aerial Vehicle (UAV) me-
miliki keunggulan dalam resolusi 
spasial, temporal serta fleksibilitas 
dan efisiensi anggaran diband-
ingkan dengan data Citra Satelit. 
Data UAV hasil pemotretan pada 
area bendungan Rotiklot dengan 
ketinggian terbang 70 meter dapat 
menghasilkan ortophoto dengan 
resolusi spasial 6 cm. Hasil uji 
akurasi menunjukkan bahwa rata-
rata akurasi objek lebih dari

 95%, sehingga dapat dis-
impulkan bahwa akuisisi data 
dengan UAV tipe quadcopter di 
kawasan bendungan dapat di-
gunakan untuk analisis tematik. 
Meski demikian, uji omisi komisi 
perlu dilakukan untuk kelayakan 
data orthophoto sebagai bahan 
dasar analisis lebih lanjut dalam 
pengambilan data di area terbuka 
sebaiknya dilakukan pada pukul 

07.00-10.00 pagi atau pukul 15.30-
17.00 untuk memperoleh foto 
udara dengan pencahayaan baik 
dan menghindari efek angin ter-
hadap proses pemotretan udara. 
(SAT)

Gambar 7. Beberapa hasil pemotretan udara yang belum diolah (RAW 
Data)

Gambar 8. Zona Bendungan Rotiklot

Gambar 10. Bagian Tubuh 
Bendungan dari Orthophoto

Gambar 11. DEM Bendungan Rotiklot

Gambar 12. Bentuk 3D Bendungan Rotiklot dengan menggunakan 
ArcScene
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