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BID  R PENGANTAR

REDAKSI
Pandemi Covid-19 atau yang kita kenal dengan
nama Virus Corona yang mulai pada awal tahun
2020 telah berdampak kepada 124 negara di
seluruh dunia dengan kasus terbesar di Tiongkok
sebagai Negara awal berkembangnya virus ini.
Secara umum di seluruh dunia, virus ini telah
menginfeksi 214 Juta populasi dunia serta
mengakibatkan kematian 4,46 Juta jiwa. Di Indonesia
sendiri telah terkonfirmasi 42.762 kasus atau 160
positif per satu juta populasi dengan korban jiwa
sebanyak 2.339 Jiwa, sedangkan untuk provinsi
Sumatera Selatan sebanyak 57,242 jiwa yang
terkonfirmasi positif dengan tingkat kematian
sebanyak 2,400 jiwa. Pandemi Covid-19
mengakibatkan banyak seKtor kehidupan yang
terdampak seperti ekonomi, pariwisata dan budaya.
Bahkan anak-anak terpaksa bersekolah di rumah
untuk mencegah menyebarluasnya virus ini. 

Di Kementerian PUPR berbagai langkah dilakukan
oleh para pimpinan untuk menjaga bawahannya
agar tidak terpapar. Pemberlakuan Work From
Home/WFH dan shift antar pegawai,
memaksimalkan fungsi IT seperti teleconfrence untuk
mengadakan rapat dan pertemuan. Sektor
konstruksi yang menjadi domain dari Kementerian
PUPR juga terdampak, adanya refocusing anggaran
untuk penanggulangan virus ini mengakibatkan
adanya pengurangan anggaran sector konstruksi
atau pengalihan dari kegiatan yang tidak begitu
penting kepada kegiatan untuk menanggulangi
dampak Covid-19.

Dalam edisi kedua ini, Redaksi bermaksud
mengangkat Kedisiplinan Pegawai ke dalam Fokus
Bidar, terutama langkah-langkah yang dilakukan
oleh Kementerian PUPR khususnya bagian
kepegawaian BBWS Sumatera VIII. Pada edisi kali ini
juga terdapat juga beberapa hal lain yang diangkat
oleh redaksi, antara lain Kegiatan P3TGAI dukung
Kedaulatan Pangan dan Upaya Peningkatan
Kemampuan Ekonomi serta Kesejahteraan
Masyarakat, Pencegahan penyebaran Covid – 19,
Koordinasi dengan DPRD Kab Lahat dan artikel
menarik lainnya. 

Untuk terbitan kali ini juga, kami menghadirkan
tutorial Memulai Kehidupan “New Normal” dalam
Bidar Ringan serta Infografis menarik mengenai.
Terakhir redaksi membutuhkan masukan dan saran
dari para pembaca baik terkait isi majalah maupun
sumbang saran dan tulisan-tulisan yang
membangun. Dengan adanya banyak masukan dari
pembaca kami mengharapkan majalah ini dapat
lebih maju dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pegawai BBWS Sumatera VIII.

AA
Ma j a l a hM a j a l a h

INFORMASI KEGIATAN BBWS SUMATERA VIII

PEMBINA
Birendrajana

PENGARAH
Kamsiah Tarigan; Samadi; Danwismai; Medya
Ramdhan

PENANGGUNG JAWAB
Joni Rahalsyah Putra

PEMIMPIN REDAKSI
Mgs. Zulfikar Rasyidi

PENASEHAT REDAKSI
Nadjamudin; Benny Davidson; Nenny
Rochaenita

REDAKSI
Yesika Natasari; Eka Junaina;
Ari Adrian Lubis; Sistoyo;
Febrian Ernando.

DOKUMENTASI DAN DESAIN GRAFIS
Kurniawan Deputra;
Chephy Pahlephy;
Karunia (UNSRI);
Rizky Aulia Fathonah (UNSRI);
Wahyu Ramadhan (UNSRI);

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI
Desi Lia Anugrah; Ollaf Winesia.

PENERBIT
Bagian Umum dan Tata usaha BBWS
Sumatera VIII

ALAMAT REDAKSI
Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS
Sumatera VIII. 
Jl. Soekarno Hatta No. 869 Kec. Alang-Alang
Lebar Palem- bang

Telp/Fax. (0711) – 414016
HP. 0811254647; 081314181882 
E-mail : masagus.zulfikar@ pu.go.id

Redaksi menerima kiriman artikel atau tulisan
lain yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya air melalui email ke
masagus.zulfikar@pu.go.id.



Kilas Bidar
PENCEGAHAN VIRUS COVID-19
KOORDINASI DENGAN DPRD KAB. LAHAT
PERINGATI NUZULUL QUR'AN
GROUNDBREAKING PROYEK RESTORASI SUNGAI SEKANAK LAMBIDARO
SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
P3TGAI
BERBAGI DENGAN SESAMA, BBWS SUMATERA VIII SERAHKAN DAGING
QURBAN UNTUK KARYAWAN DAN PANTI ASUHAN

Bidar Ilmiah

Kata Mereka

15

Bidar Ringan

DAFTAR ISI

K O D E  E T I K  D A N  K O D E  P E R I L A K U

Fokus Bidar

Wak Keker

pengantar Redaksi

05
03

15

32

34

N E W  N O R M A L

38



EDISI 2
20215

Covid19 masih menjadi
momok yang
menakutkan di dunia
dan belum
menunjukkan tanda-
tanda akan berakhir,
apalagi adanya varian
baru yang makin
membuat banyak
masyarakat semakin
ketakutan.

Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19
Untuk melakukan pencegahan terhadap menyebarnya virus Covid19

di lingkungan kantor BBWS Sumatera VIII, Satuan Tugas (Satgas)

Penanggulangan COVID19 BBWS Sumatera VIII melakukan kegiatan

pelaksanaan pemberian peningkatan daya tahan tubuh melalui

pemberian Vitamin, Masker dan handsanitizer kepada 309 (tiga ratus

sembilan) pegawai di lingkungan BBWSS VIII. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021

bertempat di kantor BBWSS VIII. Menurut Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) Ketatalaksanaan BBWSS VIII Benny Davidson, kegiatan ini akan

dilakukan setiap bulan selama 8 bulan ke depan dengan harapan

meningkatkan daya imun tubuh untuk mencegah penularan covid-

19. 

“Memang Covid19 tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi dengan

kegiatan ini kita harap dapat mengurangi tingkat penyebaran

COVID19 kepada para pegawai BBWS Sumatera VIII sehingga mereka

dapat lebih produktif lagi dalam bekerja” papar Beni.
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KOORDINASI DENGAN DPRD
KAB. LAHAT

Pada hari jum'at 21 Mei 2021 di
kantor Balai Besar Wilayah
Sungai Sumatera VIII, Kepala
BBWS Sumatera VIII  menerima
kunjungan kerja komisi IV DPRD
Kabupaten Lahat yang terdiri
dari ketua komisi IV dan Anggota
Komisi IV DPRD Kabupaten
Lahat beserta staf pendamping
dari sekretariat DPRD Kabupaten
Lahat.

Kunjungan kerja komisi IV DPRD
Kabupaten Lahat dalam rangka
konsulatsi dan koordinasi
mengenai penanggulangan pasca
akibat banjir bandang yang
menyebabkan jebolnya tembok
penahan Desa Keban Agung
Kecamatan Mulak Sebingkai.
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PERINGATI
NUZULUL
QUR'AN

IBU-IBU PAGUYUBAN
KUNJUNGI PANTI ASUHAN

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh
berkah, di bulan inilah pintu-pintu berkah dan
pengampunan dibuka dan dibulan ini juga Al-
Quran, kitab suci umat islam diturunkan.
Dengan mengharap berkah rahmat bulan yang
suci ini segenap pimpinan BBWS Sumatera
VIII bersama ibu-ibu paguyuban Darma Wanita
Persatuan (DWP) pada hari Jumat (30 April
2021) mengadakan bakti sosial ke panti-panti
asuhan yang berada di lingkungan BBWS
Sumatera VIII.

Bakti Sosial ini diikuti oleh Kepala BBWS Sumatera VIII Bpk.
Ir. Birendrajana MT. didampingi oleh Para Kabag/Kabid BBWS
Sumatera VIII, dari ibu-ibu paguyuban hadir Wakil Ketua
Paguyuban beserta pengurus lainnya. 

“Bantuan yang diberikan tidak seberapa, tetapi kami mohon
keberkahan dan doa dari anak-anak, semoga pandemi cepat
berakhir dan kondisi kita bisa kembali normal, kita bisa
bekerja dengan penuh semangat membangun infrastruktur
yang bermanfaat untuk masyarakat” ujar pak Biren.bisa
bekerja dengan penuh semangat membangun infrastruktur
yang bermanfaat untuk masyarakat” Birendrajana

BERITA BBWS SUMATERA VIII

Bakti sosial ibu-ibu paguyuban BBWS Sumatera VIII
dilaksanakan di 5 (lima) panti asuhan (P.A) yang ada di
Kota Palembang, panti-panti asuhan tersebut antara lain
P.A. Berkah Ilahi (Talang Kelapa), P.A. Harapan Mulya
(Kebun Bunga), P.A. Ratna Sari (Seduduk Putih), P.A.
Khorinnisa (8 Ilir) dan P.A. Ananda (kancil Putih). Dalam
kesempatan itu, dibagikan paket sembako yang berasal
dari sumbangan ibu-ibu pegawai serta donator dengan
jumlah yang disantuni sebanyak 112 (seratus dua belas)
paket yang berisi makanan pokok dan juga gula sirup dan
diterima langsung oleh pengurus panti asuhan serta
uang tali kasih kepada anak-anak panti.
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Ir. Birendrajana, MT Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat melakukan Groundbreaking Pekerjaan Pengendalian banjir Kota Palembang (Restorasi

Sekanak-Lambidaro) di halaman kantor Perum Perumnas 26 Ilir , Rabu (5/52021).

Pekerjaan yang sekiranya dimulai pada tahun lalu ini
baru bisa direalisasikan pada tahun ini dengan alasan
refocusing anggaran

Saat ini progres restorasi Sungai Sekanak Lambidaro
baru mencapai 17 persen. Saat ini pihaknya akan
konsentrasi pada pembangunan penguatan
dipinggiran sungai. “sisi kanan sungai kita masih
terkendala dalam utilitas yang ada, untuk itu kita
mintakan bantuan dari pemkot palembang,” kata
Birendrajana.

Selain dari utilitas yang menjadi kendala, pihaknya
juga meminta Pemkot palembang untuk bergerak
cepat untuk mensosialisasikan ganti rugi lahan warga. 

GROUNDBREAKING PROYEK RESTORASI
SUNGAI SEKANAK LAMBIDARO

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, saat ini
proyek restorasi sungai yang masuk dalam
perencanaan pembangunan Nasional itu, telah
rampung sepanjang 1 km yang dimulai dari muara
sungai, tepatnya disamping kantor Walikota
Palembang hingga ke jembatan karang, “Ini
pengerjaan tahap ke dua, sebelumnya sempat
terhenti di tahun 2020,” kata harnojoyo. 

Pengerjaan proyek restotasi sungai sekanak
Lambidaro yang ditarget selesai di tahun 2023
tercapai dan tahun 2024 sudah bisa digunakan untuk
sarana transportasi pengendali banjir, dan Harnojoyo
berharap sekanak Lambidaro dapat menjadidestinasi
wisata terkenal hingga mancanegara, sekaligus
bermanfaat menggerakkan roda perekonomian.
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SERTIJAB
Pejabat
Perbendaharaan

Palembang- Pada hari Jum’at 16
April 2021 bertempat di Aula
Lantai III Kantor Balai Besar
Wilayah Sungai Sumatera VIII
dilaksanakan acara serah
terima jabatan Pejabat
Perbendaharaan di Balai Besar
Wilayah Sungai Sumatera VIII,
acara ini dihadiri oleh Kepala
BBWS Sumatera VIII Bpk.
Birendrajana, MT, Kepala
Bagian Umum dan Tata Usaha
Bpk. Joni Rahalsyah Putra, ST.,
M.Tech, Kepala Bidang PJSA ,
Para Kasatker, Para PPK dan
Para Sub. Koord.

Acara ini dilakukan karena adanya
perubahan SK Pejabat
Perbendaharaan nomor
393.3/KPTS/M/2021 Tanggal 31
Maret 2021 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 59/KPTS/M/2021
dan Nomor 185/KPTS/M/2021
Tentang Pengangkatan
Atasan/Atasan
Langsung/Pembantu Atasan
Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja Di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Dalam acara ini Pejabat yang rotasi
adalah PPK Perencanaan Ibu Nenny
Rochaenyta, ST., MM yang sebelumnya
menjabat sebagai PPK PSDA
menggantikan Bpk. Agus Saputra, ST yang
promosi dan berpindah menjadi Kasatker
OP di BWS Bangka dan yang mendapat
promosi adalah Ibu Aulia Friska Gresia,
ST., M.Eng sebagai PPK PSDA
Menggantikan Ibu Nenny Rochaenyta, ST.,
MM dan Bpk. Rio Trianto, ST., MT yg juga
mendapatkan promosi PPK Danau, Situ
dan Embung menggantikan Bpk.
Amaraldo Azmi, ST., MPSDA yang promosi
dan berpindah menjadi Kepala SNVT
Pembangunan Bendungan BWS Maluku.

Bpk. Amaraldo yang promosi dan
berpindah tempat menyampaikan pesan
dan kesannya selama bertugas di BBWS
Sumatera VIII.”Saya atas nama temen
temen mengucapkan terimakasih atas
Amanah dan kepercayaan kepada kami
Inssa allah mudah mudahan kami bisa
menjalankan atas bimbingan, dukungan
dari temen-temen terimakasih
kerjasamanya. cukup banyak
pengalaman di Balai Besar Wilayah
Sungai Sumatera VIII, Saya mengucapkan
terimakasih atas kepercayaan bimbingan
yang sudah diberikan selama ini”.

 "Selamat kepada
para pejabat yang
mendapatkan
promosi dan rotasi,
khusus untuk yang
promosi dan
berpindah tempat
kami ucapkan
terimakasih atas
semua kerja
kerasnya,
kontribusinya selama
ini”.  
             Birendrajana
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P3TGAI

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII / BBWSS
VIII merupakan perpanjangan tangan dari
Kementerian PUPR ( Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat) di Provinsi Sumatera Selatan

Memiliki tugas untuk “Melaksanakan pengelolaan
sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan
pemeliharaan dalam rangka konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian
daya rusak air pada sungai, danau, waduk,
bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air
tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai”

Kegiatan P3TGAI mendukung
Kedaulatan Pangan dan Upaya
Peningkatan Kemampuan Ekonomi
serta Kesejahteraan Masyarakat

Bpk. Edi Sukanto Kepala
Satuan Kerja Operasi dan
Pemeliharaan SDA BBWS

Sumatera VIII menjelaskan
bahwa fokus pelaksanaan
program dalam kurun satu
tahun terdekat ini adalah
untuk untuk memenuhi
aspirasi dari masyarakat

tpetani yang berperan penting
dalam pemberdayaan sumber

daya air.
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Adapun beberapa tujuan yang dicapai dalam
program ini, pertama adalah untuk memenuhi

aspirasi dari masyarakat terkhusus para petani yang
turut berperan penting dalam pemberdayaan

sumber daya air. Selanjutnya, yaitu sebagai bentuk
untuk mewujudkan pemanfaatan lokasi tepat guna

agar sumber air dan sumber daya lainnya bisa
berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
P3TGAI yang berada di Desa Sugih Waras saat ini

melaksanakan pekerjaan pasangan precast
sepanjang 950 m yang akan melancarkan suplai air
ke persawahan petani. Hal ini sesuai dengan tujuan
dari P3TGAI yaitu meningkatkan partisipasi petani

dalam perbaikan peningkatan jaringan irigasi karena
dikerjakan oleh perkumpulan petani pemberdaya air

P3 setempat yang di dampingi oleh tenaga
pendamping masyarakat. 
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Palembang – Sebagai
wujud perhatian ditengah
perayaan Hari Raya Idul
Fitri Kepala BBWS
Sumatera VIII (BBWSS
VIII) Ir. Birendrajana, MT
pada Sabtu pagi
(31/07/2020)
menyerahkan daging
Qurban hasil sumbangan
Karyawan BBWSS VIII
kepada Panti-Panti
Asuhan di lingkungan
BBWSS 8.
Pada Idul Qurban tahun
ini, BBWS Sumatera VIII
memotong 6 ekor sapi
dan 1 ekor kambing, 

Pemotongan sendiri
dilaksanakan langsung setelah
sholat Idul Adha pada hari
Selasa 20 Juli 2021, bertempat
di kantor BBWSS VIII dan
disaksikan langsung oleh
Kabalai BBWSS VIII Bpk.
Birendrajana beserta Kabag TU
dan para kabid dan kasatker.
“Semoga para karyawan dan
juga masyarakat sekitar serta
anak-anak panti asuhan dapat
ikut merasakan sukacita kita,
meskipun pada tahun ini kita
masih berlebaran dalam
suasana pandemi, 

tapi marilah kita sama-sama
berdoa semoga dengan
pengorbanan kita pandemi
ini akan cepat diangkat dan
kita akan bisa beraktifitas
kembali dengan normal.”
ujar biren dengan penuh
optimisme.
Untuk karyawan dan
masyarakat sekitar
dibagikan sebanyak 350
paket sedangkan untuk panti
asuhan sebanyak 30 paket.
Total paket daging kurban
yang dibagikan oleh BBWSS
VIII adalah sebanyak 380
paket, yang setiap paketnya
terdiri dari 1 kg daging utuh.

29 Juli 2020 by mzr

Berbagi Dengan Sesama, BBWS Sumatera VIII Serahkan Daging Qurban Untuk
Karyawan dan Panti Asuhan
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P E K E R J A A N  P E M A N C A N G A N  P O N D A S I
P A D A  P R O Y E K  P E M B A N G U N A N  I N T A K E
D A N  J A R I N G A N  P I P A  T R A N S M I S I  A I R
B A K U  S I S T E M  G A N D U S  
K O T A  P A L E M B A N G

Oleh:  Arfanda Ginting
(Staf Perencanaan dan Program BBWS Sumatera VIII,
mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Teknik Sipil Unsri)

 

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi
masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu Pemerintah
Daerah maupun Pemerintah Pusat. Secara umum pekerjaan suatu
konstruksi bangunan sipil melibatkan beberapa pihak antara lain owner,
konsultan pengawas, konsultan perencana, kontraktor yang saling terikat
dalam sebuah kontrak kerja 

Setiap pelaksanaan suatu proyek konstruksi melalui beberapa tahapan yaitu
identifikasi pekerjaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pertimbangan utama yaitu mutu, biaya, waktu, tenaga kerja, alat dan material
yang digunakan. 

Prosedur pelaksanaan pekerjaan pemancangan dimulai dari tahap persiapan
lokasi proyek (tahap penyelidikan tanah, pengukuran lokasi tiang, proses
mobilisasi alat), lalu tahap penentuan titik tiang pancang, tahap persiapan
pemancangan seperti pengadaan steel pileke lokasi proyek dan mobilisasi alat
pancang, tahapan pekerjaan pemancangan steel pile yang terdiri dari tahapan
penyambungan baja tiang pancang dan tahapan pengelasan baja tiang pancang
dan juga pengecoran steel pile di sungai kendala yang terjadi diselama pekerjaan
steel pile antara lain.

Terjadinya kerusakan pada alat (crane) yang akan digunakan dikarenakan beban
yang harusnya ditopang oleh crane lebih besar dari beban yang diizinkan
sehingga harus meyediakan crane dengan kapasitas yang lebih besar,
keterlambatan pengadaan alat yang akan digunakan mengakibatkan waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan satu bagian pekerjaan menjadi terhambat,
pekerjaan pemancangan hanya bisa dikerjakan saat air sungai pasang.
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Dari kerja praktek yang telah dilakukan
pada Pembangunan Intake dan Jaringan
Pipa Transmisi Air Baku Sistem Gandus Kota
Palembang, maka ada beberapa saran yang
dapat diberikan, yaitu: 

1.      Komunikasi antara kontraktor dan
penjual untuk melakukan pekerjaan
mobilisasi alat dan bahan seharusnya
dilakukan beberapa hari sebelum pekerjaan
berlangsung, sehingga memperkecil
kemungkinan keterlambatan yang terjadi. 

2.      Pengecekan berkala dari pihak Balai
Besar Wilayah Sungai VIII selaku owner yang
dilakukan dengan cara pengamatan
langsung di lapangan sehingga jika terjadi
kendala di lapangan dapat diselesaikan
langsung tampa harus mengunggu
konfirmasi dari pihak owner terlebih dahulu.

Proyek Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sistem Gandus Kota Palembang
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Tugas Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha “Melaksanakan urusan

administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pelaksanaan

pembinaan pegawai, pelaksana fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi

di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan

perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi

dan fasilitas penyelesaian laporan hasil pemeriksaasn dan pengaduan

masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan

biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata

usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik

dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi

barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara,

pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait

penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem

pengendalian intern balai besar.

I N S I G H T
O l e h :  J o n i  R a h a l s y a h  P u t r a ,  S T . , M . T e c h

( K e p a l a  B a g i a n  T a t a  U s a h a  d a n  U m u m )  

Berdasarkan SE Direktur

Jenderal Sumber No.

06/SE/D/2020 tentang

uraian tugas jabatan

administrator dan

jabatan pengawas di

Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air.

Dari uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha diatas

diantaranya melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,

pelaksanaan pembinaan pegawai dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan

reformasi birokrasi di balai, maka dipandang perlu untuk

mensosialisasikan kepada seluruh pegawai baik ASN maupun non ASN

yang bekerja di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII melalui majalah

BIDAR ini, apa itu Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sehingga para

pegawai baik ASN maupun non ASN yang bekerja di Balai Besar Wilayah

Sungai Sumatera VIII mengetahui dan memahami serta menjadikan

tuntunan / soft skill di dalam bekerja.

EDISI 2
2021
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P E G A W A I  Y A N G  V I S I O N E RP E G A W A I  Y A N G  V I S I O N E R

Menyusun strategi dan langkah taktis untuk

menjamin tercapainya hasil yang akurat sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan

Memperhatikan implikasi dari berbagai aspek

(teknologi,hukum/regulasi,sosial-budaya,

ekonomi,dan pasar) terhadap perencanaan dan

pelaksanaan tugas.

Memberikan kontribusi nyata untuk institusi pada

jabatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

HARUS 
Melakukan pekerjaan tanpa didahului suatu
proses konsultasi dan koordinasi dengan para
pemimpin dan pihak terkait di Kementrian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menunjukkan sikap arogansi dan egosektoral di
internal dan eksternal organisasi.

DILARANG

KODE ETIK
B e r d a s a r k a n  P e r m e n  P U P R  N o m o r  7 / P R T / M / 2 0 1 7
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INT
EG
RIT
AS

P E G A W A I  Y A N G  I N T E G R I T A SP E G A W A I  Y A N G  I N T E G R I T A S

Menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada
peraturan dan perundang-undangan.
Melaporkan kepada pihak yang berwenang segala
bentuk penyimpangan dan perbuatan melawan
hukum yang ditemukan dalam berbagai proses
pelaksanaan pekerjaan.
Mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam
menggunakan sarana telekomunikasi pesawat
seluler.

HARUS
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D
ILA

RA
N
G

Meminta dan menerima
pemberian/hadiah selain
dari apa yang berhak
diterima sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Menyalahgunakan wewenang yang
diberikan dengan alasan apapun
termasuk yang bertujuan
menguntungkan, baik diri sendiri
maupun pihak tertentu.
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PRO
FE
SI
ON
AL

Melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang

diberikan.

Bekerja dengan akurat

dan optimal demi

tercapainya sasaran yang

telah ditetapkan.

Menunjukkan konsistensi

dan persistensi yang

tinggi dalam menjalankan

tugas, komitmen, dan

keputusan yang telah

disepakati bersama.

Meningkatkan kapabilitas  

dan kompetensi secara

berkelanjutan agar dapat

selalu memberi hasil

yang optimal, dalam

tugas yang ditangani.

HARUS

P E G A W A I  Y A N G  P R O F E S I O N A LP E G A W A I  Y A N G  P R O F E S I O N A L
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D I
LARANG

Memiliki,mengonsumsi, dan
mengedarkan narkotika,
serta obat-obatan terlarang.

Bertindak individualitas dan
enggan bekerja sama.
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Menunjukkan
komitmen dan
loyalitas kepada
institusi melalui
kerja nyata dan
kontribusi
penciptaan nilai
yang signifikan.
Bertanggung jawab
sepenuhnya atas
keseluruhan proses
serta capaian hasil
dari tugas yang
dilaksanakan.
Menyelesaikan
tugas dan
melakukan
manajemen waktu
dan sumber daya
dengan cara yang
paling efisien dan
paling efektif untuk
mendapatkan hasil
terbaik.

HARUS

BERTANGGUNG

JAWAB

P E G A W A I  Y A N G  B E R T A N G G U N G  J A W A BP E G A W A I  Y A N G  B E R T A N G G U N G  J A W A B
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M e l a k u k a n
p e r b u a t a n  y a n g

m e l a n g g a r  n o r m a
h u k u m  d a n  n o r m a
k e s u s i l a a n ,  s e r t a

t i n d a k a n  t i d a k
t e r p u j i .

e n g a k u i  d a n  m e n g a m b i l
k e u n t u n g a n  d a r i  h a s i l
k e r j a  o r a n g  l a i n  d e n g a n
t i d a k  s e m e s t i n y a  s e b a g a i
h a s i l  k e r j a  p r i b a d i .M

EDISI 2
202122

INFORMASI KEGIATAN BBWS SUMATERA VIII

Bidar



Menjaga kepercayaan dengan selalu mempertahankan sikap dan
perilaku positif yang dapat menjadi panutan bagi rekan-rekan
sejawat.
Menindaklanjuti pengaduan terkait berbagai kerusakan yang
terjadi pada setiap insfrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.
Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku
kepentingan.
Membuka akses publik mengenai informasi dan data bidang
PUPR, sesuai dengan ketentuan peundang- undangan.

HARUS

P E G A W A I  Y A N G  M E L A Y A N IP E G A W A I  Y A N G  M E L A Y A N I
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Mengabaikan
pengaduan terkait
berbagai kerusakan
yang terjadi pada setiap
infrastruktur dan fasilitas
fisik bidang pekerjaan
umum dan perumahan
rakyat yang ditemui di
lapangan.

Membuka
data/informasi yang
bersifat rahasia
milik organisasi
kepada pihak
manapun tanpa
persetujuan dari
yang berwenang.

DILARANG
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Mengembangkan
perencanaan terpadu
dan antisipatif yang
berbasis kewilayahan
Tidak melakukan
pertemuan dengan
mitra kerja secara
individual di tempat
yang tidak
semestinya.
Berpakaian rapi
sebagai perwujudan
rasa hormat.

Melaporkan kepada
pimpinan ketika
meninggalkan tempat tugas.
Kerjasama dengan
meningkatkan hubungan
jejaring kerja baik internal
maupun dengan pemangku
kepentingan.

B e r d a s a r k a n  P e r m e n  P U P R  N o m o r  7 / P R T / M / 2 0 1 7
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Mempertimbangkan segala sumber daya yang

tersedia dalam merencanakan agar dapat
menghasilkan produktivitas yang optimal

ketika di implementasikan.

R E N C A N A  Y A N G  T E R P A D U

Mengalokasikan
sumber daya

untuk
pengembangan

berbagai
perencanaan

dengan mengacu
pada prioritas
wilayah yang

paling
membutuhkan

tanpa
mengabaikan
pemerataan

pembangunan
nasional.

 

“Mengembangkan
perencanaan terpadu
dan antisipatif yang

berbasis
kewilayahan”

"Perilaku"Perilaku
Pegawai"Pegawai"

"Melakukan perhitungan atas

berbagai kemungkinan risiko (risk

calculation) dan mempersiapkan

sejumlah rencana alternatif (back-up

plans) yang siap menggantikan

rencana utama apabila tidak berjalan

sesuai harapan"
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P e r t e m u a n  H a r u s  T e r b u k a

“Tidak melakukan
pertemuan dengan
mitra kerja secara
individual di
tempat yang tidak
semestinya”

"Setiap pertemuan dengan"Setiap pertemuan dengan
mitra kerja harusmitra kerja harus
dilakukan secara formal,dilakukan secara formal,
profesional, denganprofesional, dengan
disertai setidaknya satudisertai setidaknya satu
atau lebih rekan sejawatatau lebih rekan sejawat
yang relevan danyang relevan dan
kompeten agar dapatkompeten agar dapat
menghindari terjadinyamenghindari terjadinya
potensi konflikpotensi konflik
kepentingan"kepentingan"

"Selalu bertemu
mitra kerja di tempat
yang pantas yang
menunjang asas
formal dan
profesional, bukan di
tempat-tempat yang
dapat merusak citra
organisasi"

"Semua kesepakatan
kemitraan harus
dilakukan secara
transparan yang
berbasis teknologi
informasi melalui 
e-procurement"

"Formal mencakup
namun tidak terbatas
hanya pada tempat
yang semestinya
namun juga
memiliki surat
undangan, jelas siapa
saja yang hadir, jelas
waktu pelaksanaan
dan seterusnya"
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Sem
ua pegawai harus selalu m

enjaga

kerapian, kesopanan, dan kepantasan

yang m
engacu pada peraturan pakaian

dinas dim
anapun, kapan pun dan

untuk keperluan apapun terkait tugas

yang dilaksanakan.

Seluruh pegawai harus

Seluruh pegawai harus

selalu ingat bahwa

selalu ingat bahwa

budaya berpakaian

budaya berpakaian

yang patut m
erupakan

yang patut m
erupakan

perwujudan rasa

perwujudan rasa

horm
at terhadap orang

horm
at terhadap orang

lain dan juga respek

lain dan juga respek

terhadap kehorm
atan

terhadap kehorm
atan

organisasi.

organisasi.

B e r p a k a i a n  R a p i h
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S e l a l u  M e l a p o r k a nS e l a l u  M e l a p o r k a n

"Pegawai Kementerian PUPR harus"Pegawai Kementerian PUPR harus
selalu memberikan laporan rutin danselalu memberikan laporan rutin dan
khusus namun sesuai dengankhusus namun sesuai dengan
peraturan kepada atasan ketikaperaturan kepada atasan ketika
menjumpai kejadian khususmenjumpai kejadian khusus
dan/atau hal-hal di luar pekerjaandan/atau hal-hal di luar pekerjaan
yang sudah, sedang maupun akanyang sudah, sedang maupun akan
dilakukan"dilakukan"

"Meminta izin dan membuat"Meminta izin dan membuat
laporan kepada atasanlaporan kepada atasan
merupakan keharusan ketikamerupakan keharusan ketika
pegawai meninggalkan tempatpegawai meninggalkan tempat
tugas untuk berbagai keperluantugas untuk berbagai keperluan
dinas ataupun keperluandinas ataupun keperluan
pribadi"pribadi"

"Tempat tugas merupakan satu"Tempat tugas merupakan satu
kesatuan dengan berbagaikesatuan dengan berbagai
tanggung jawab tugas sehinggatanggung jawab tugas sehingga
pegawai harus selalupegawai harus selalu
melaksanakan tugas dan tanggungmelaksanakan tugas dan tanggung
jawab meskipun sedang tidakjawab meskipun sedang tidak
berada di tempat tugas"berada di tempat tugas"
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Kerjasama merupakan hal
mutlak terlepas adanya
perbedaan pendapat dengan
atasan, bawahan, dan rekan
kerja di lingkungan organisasi
termasuk menyampaikan kritik
yang konstruktif. Walaupun
demikian, pegawai harus selalu
bekerja sama dan menunjukkan
rasa saling hormat antar
pegawai.

Memperluas hubungan jejaring
kerja harus dilakukan secara
intensif dan dibina secara
berkelanjutan dengan cara-cara
yang penuh kekeluargaan
namun tetap santun dan
menjaga profesionalisme baik
terhadap atasan, bawahan, dan
rekan kerja di lingkugan
organisasi.

Kerjasama dan hubungan yang
saling menghormati harus
dilakukan secara konsisten baik
terhadap pegawai maupun
pihak eksternal dan masyarakat
umum.

U t a m a k a n  P e l a y a n a nU t a m a k a n  P e l a y a n a n
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1
Pegawai harus proaktif
dengan langsung bertindak
dan/atau melaporkan
kepada atasan/pihak yang
bertanggung jawab setiap
kali menjumpai fasilitas fisik
yang rusak atau terindikasi
rusak.

P r o a k t i fP r o a k t i f

2
Kerusakan fasilitas fisik yang
terjadi bisa kecil maupun
besar namun pegawai harus
dapat menentukan prioritas
perbaikan berdasarkan
tingkat kepentingan dan
urgensi dari kerusakan
tersebut.

3
Pegawai harus berinisiatif
memberikan solusi untuk
perbaikan terhadap temuan
kerusakan/ kecacatan pada
infrastruktur yang meliputi
namun tidak terbatas pada
jembatan, jalan, bendungan,
dan fasilitas fisik lainnya.

PRO
AK
TIF
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K
A

T
A

M E
R E
K A

"Pentingnya Penerapan 
Protokol Kesehatan" 

Kita sudah mulai menerapkan protokol kesehatan
semenjak pandemi mulai per Maret 2020 lalu. Mulai
dari wajib memakai masker, penyediaan tempat cuci
tangan, dan pengecekan suhu tubuh saat akan
memasuki kantor dan juga setiap ruangan tersedia
hand sanitizer, rutin setiap 2 minggu setiap ruangan
dilakukan penyemprotan disinfektan, pembatasan
pertemuan secara tatap muka dan tamu yang datang
hanya boleh ditemui di tempat yang telah disediakan.
Kami juga menerapkan sistem kerja WFO (Work From
Office) 25% dan WFH (Work From Home) 75%. Selain itu
tetap Prokes 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga jarak, Menghindari Kerumunan dan
mengurangi Mobilitas) harus selalu dijalankan baik di
kantor, perjalanan, maupun di rumah"

Joni Rahalsyah Putra, ST., M.Tech
( Kepala bagian Umum dan Tata Usaha )
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M E R E K A

Balai Besar Wilayah Sungai
Sumatera VIII telah

melaksanakan vaksinasi Tahap
Ke-2 

"Tidak ada efek yang berat bagi badan
saya baik di vaksin pertama ataupun di

vaksin yang kedua, malah dengan
divaksin saya merasa lebih aman

terlindungi"

Iqbal 
(Security)
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Foto bersama Yuli Triawaty, ST., MT PPK OP IV

Kunjungan Harnojoyo
(Walikota Palembang)

ke Kolam Gandus

Wak 
KEKER
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Pertemuan Ir.
Birendrajana, MT
bersama Bupati
Musi Rawas Hj.
Ratna Machmud

Diskusi
KetuaTim

Hukum dan
Komunikasi 

 bersama PPK
Air Tanah dan

Air Baku

Peserta Vaksin,
Sebelum Di

Vaksin 
 dilakukan Swab
terlebih dahulu
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R

Kunjungan Kepala
BBWS Sumatera

VIII ke Intake
Ogan II Lanjutan

Kepala BBWS
Sumatera VIII
di dampingi
Dirut PDAM
Tirta Musi

Palembang
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Sambutan Kabag
TU BBWS

Sumatera VIII
dalam Peresmian
Gedung Kantor

Baru

Kepala BBWS
Sumatera VIII

beserta
Jajarannya foto
bersama Pihak

terkait  Dinas Musi
Rawas

Ir. Birendrajana,
MT menghadiri

Pembukaan
Kegiatan

Sinkronisasi
Program Kegiatan

Anggaran
Pengadaan Tanah

T.A 2021

Ir. Birendrajana,
MT Foto bersama
Pensiunan PUPR
BBWS Sumatera

VIII
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CUCICUCICUCI
TANGANTANGANTANGAN

PAKAIPAKAIPAKAI
MASKERMASKERMASKER

MenghindariMenghindariMenghindari
KerumunanKerumunanKerumunan

JAGA JARAKJAGA JARAKJAGA JARAK
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MengurangiMengurangiMengurangi
MobilitasMobilitasMobilitas



New normal adalah
perubahan perilaku atau
kebiasaan untuk tetap
menjalankan aktivitas seperti
biasa namun dengan selalu
menerapkan protokol
kesehatan di tengah
pandemi COVID-19.
Himbauan dari pemerintah
ini menganjurkan agar kita
bisa hidup “berdampingan”
dengan virus yang telah
menelan ratusan ribu jiwa di
seluruh dunia.

MEMAKAI MASKER

MENGHINDARI 
KERUMUNAN

NEW NORMALMENJAGA JARAK

Dengan menjaga jarak,
kemungkinan kamu menghirup

tetesan dan bersentuhan dengan
permukaan yang terkontaminasi
dan orang yang terinfeksi di luar

rumah pun turut berkurang.

MENCUCI TANGAN

Kebiasaan mencuci tangan dengan
baik dan benar akan membawa

manfaat berupa pencegahan
penularan penyakit secara efektif.

Memakai Masker saat beraktivitas
bersama orang lain, terutama di luar

rumah bukan sekadar cara
mencegah diri terinfeksi COVID-19,
tetapi juga bentuk kepedulian pada

orang-orang di sekitar kita.

Mengindari kerumunan dapat
memperlambat penyebaran Covid

19. 
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MENGURANGI
MOBILITAS

Saat ini kita kenal dengan nama Stay
At Home, dapat juga diartikan sebagai
upaya mengurangi perpindahan dari

satu tempat ke tempat yang lain.




