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 Pengantar Redaksi | Majalah Air

COVID-19 adalah bencana berat yang tengah dihadapi oleh semua negara,
termasuk Indonesia. Pandemi ini seakan menjadi mimpi buruk bagi kita 

semua. Korban terus bertambah, bahkan dampaknya sudah merambah ke 
segala bidang. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir dampaknya. 

Meskipun berat, bencana ini harus ditangani.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya 
semaksimal mungkin untuk membantu warga yang terkena dampak COVID-19 

dengan melakukan realokasi program dan anggaran untuk mendukung 
penanganan COVID-19. Lebih dari 50.000 bantuan sosial telah diberikan ke 

masyarakat di seluruh Indonesia melalui PUPR Peduli COVID-19. Tidak hanya 
itu, Kementerian PUPR melalui masing-masing unit organisasi juga memperce-

pat program Padat Karya Tunai di berbagai daerah. Program ini berkontribusi 
untuk mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak, sehingga daya beli
masyarakat di pedesaan bisa tetap dipertahankan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) pun menggerakkan Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk memperce-

pat pelaksanaan kegiatan tersebut. Di beberapa wilayah sudah terlaksana, 
salah satunya Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh BWS Sumatera 

V. Di sini, lebih dari 8.000 masyarakat terdampak COVID-19 berhasil diserap 
menjadi tenaga kerja harian untuk ikut membangun dan merehabilitasi

infrastruktur sumber daya air yang berskala kecil atau pekerjaan
sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Ditengah tantangan ini,

pekerjaan pembangunan infrastruktur sumber daya air lainnya tetap
dikerjakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Satu pesan baik yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk 
semua orang SDA : agar mengerahkan seluruh tenaga, untuk bersama-sama 

meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan bersatu dan disiplin 
menjalankan protokol kesehatan sembari

membangun infrastruktur untuk Indonesia.

Stay Safe, Para Pahlawan Infrastruktur Sumber Daya Air!

Saluran irigasi ini bantu para 
petani di Desa Gobang

Pelantikan Pejabat Fungsional 
Dengan Seremonial Sederhana 
dan Virtual
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Kegiatan Padat Karya Tunai di Sumatera Barat
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Mitigasi Bencana COVID-19, 
SDA Percepat Program 

Padat Karya Tunai
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Hadapi Musim Pandemi COVID-19, SDA
Gencarkan Padat Karya Tunai

COVID-19 adalah bencana 
berat yang tengah dihadapi 
oleh semua negara, terma-

suk Indonesia. Pandemi ini seakan 
menjadi mimpi buruk yang harus 
dihadapi oleh semua warga Indone-
sia. Korban terus bertambah, dan 
dampaknya sudah merambah ke 
segala bidang. Dalam situasi seperti 
saat ini, berbagai kebijakan dan ko-
laborasi dibuat untuk meminimalisir 
dampaknya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) pun ikut 
bergerak, salah satu program yang 
dipercepat yaitu penyaluran Program 

Padat Karya Tunai (PKT atau cash 
for work) guna mengurangi angka 
pengangguran dan mempertahan- 
kan daya beli masyarakat ditengah 
ketidakpastian perekonomian pada 
masa pandemi COVID-19. Untuk ta-
hun 2020, anggaran Program Padat 
Karya Tunai sebesar 11,2 triliun ru-
piah digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur yang mendukung pro-
duktivitas masyarakat perdesaan, se-
hingga manfaatnya dapat langsung 
dirasakan oleh masyarakat, misalnya 
peningkatan irigasi kecil, perbaikan 
jalan lingkungan, rumah subsidi, 
penanganan kawasan kumuh, pe- 
ningkatan kualitas air minum dan 

sanitasi. Program PKT Kementerian 
PUPR  dilaksanakan  melalui   pemba-
ngunan infrastruktur yang melibat-
kan masyarakat/warga setempat 
sebagai pelaku pembangunan, khu-
susnya infrastruktur berskala kecil 
atau pekerjaan sederhana yang tidak 
membutuhkan teknologi. Tujuan uta-
ma Padat Karya Tunai untuk mem-
pertahankan daya beli masyarakat 
di perdesaan atau mendistribusikan 
uang pembangunan ke desa-desa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
menegaskan bahwa setiap tahapan 
pelaksanaan program Padat Karya 
Tunai dilakukan sesuai dengan Pro-



L i p u tan utama

9

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Sesuai 
Dengan Protokol Kesehatan
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tokol COVID-19, seperti menjaga ja-
rak fisik, menggunakan masker, dan 
menghindari kerumunan. Program 
Padat Karya Tunai diselenggarakan 
melalui bentuk pemberdayaan dan 
partisipasi masyarakat/Infrastruktur 
Berbasis Masyarakat (IBM) sehing-
ga memberikan kontribusi dalam 
pengurangan angka pengangguran 
dan penyediaan lapangan kerja saat 
masa pandemi COVID-19 yang terja-
di sekarang ini. 

Tidak tinggal diam, Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
melalui Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) 
pun bertindak nyata. Di Sumatera 
Barat misalnya, BWS Sumatera V 
membuka lapangan kerja bagi ribuan 
orang masyarakat pada sektor infras-
truktur sumber daya air. 

Berdasarkan penjelasan dari Kepa-
la BWS Sumatera V Maryadi Uta-
ma, bahwa ada tiga kategori Padat 
Karya Tunai yang dilakukan oleh 
BWS Sumatera V untuk membantu 
masyarakat terdampak COVID-19. 
“Yang pertama adalah program Pa-
dat Karya Tunai di 207 lokasi yang 
tersebar pada 19 Kabupaten dan 
Kota di Provinsi Sumatera Barat yang 
mampu menyerap tenaga kerja men-
capai 4.140 orang. Kedua yaitu Padat 
Karya Tunai bidang irigasi, embung, 
bendung, air tanah, sungai dan pan-
tai yang mampu menyerap tenaga 
kerja sebanyak 2.106 orang. Dan 
yang terakhir, ada Padat Karya Tunai 
bidang konstruksi yang menyerap 
2.405 orang,” jelas Maryadi. Semua 
tenaga kerja tersebut akan terbantu 
secara penghasilan ditengah musim 
pandemi ini. 

Bahu-Membahu Membantu Masyarakat Terdampak COVID-19

Program Padat Karya Tunai 
diselenggarakan melalui bentuk 
pemberdayaan dan partisipasi 

masyarakat/Infrastruktur Berbasis 
Masyarakat (IBM) sehingga memberikan 

kontribusi dalam pengurangan angka 
pengangguran dan penyediaan lapangan 

kerja saat masa pandemi COVID-19 
yang terjadi sekarang ini.
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Dari antara ribuan tenaga kerja, ada 
Erianto yang menjadi salah satu 
pekerja irigasi di Kamang, Kecamatan 
Ampek Angkek, Kabupaten Agam, 
Sumatera Barat. Dulunya, ia beker-
ja sebagai ojek online di daerahnya, 
namun karena orderan yang semakin 
sepi, Erianto akhirnya banting setir 
dan bergabung sebagai tenaga ker-
ja pada program Padat Karya Tunai. 
Ia merasa lega, meski pekerja hari-
an, setidaknya ia bisa mendapatkan 
penghasilan per harinya. 

Program yang dijalankan oleh BWS 
Sumatera V ini mampu menyerap 
lebih dari 8.000 orang, dan akan ber-
langsung selama tiga bulan kedepan. 
Dalam masa pandemi COVID-19 ini, 
BWS Sumatera V mengutamakan 
tenaga kerja yang terdampak akibat 
COVID-19. Mereka yang bekerja ada-
lah masyarakat terkena PHK, pen-
gangguran, juga Tenaga Kerja Indo-
nesia (TKI) yang pulang ke Sumatera 
Barat dan tidak mendapatkan peker-
jaan. Begitu juga dengan program 

Padat Karya Tunai yang dilaksanakan 
oleh BBWS/BWS lainnya di Indone-
sia. 

Selain program Padat Karya Tunai, 
BBWS/BWS juga bergotong-royong 
dalam aksi nyata PEDULI COVID-19 
yang dilaksanakan serentak di In-
donesia. Bantuan sembako dan ke-
butuhan lainnya diberikan kepada 
masyarakat yang terkena dampak 
COVID-19. Lebih dari 56.000 paket 
bantuan sosial telah didistribusikan 
secara serentak dari Sabang sampai 
Merauke pada kegiatan PUPR Peduli 
COVID-19 tersebut. 

Menteri PUPR Basuki berpesan agar 
seluruh jajaran PUPR mengerah-
kan seluruh tenaga, untuk bersa-
ma-sama meminimalisir penyebaran 
COVID-19 dengan bersatu dan di-
siplin menjalankan protokol keseha-
tan. 

(kompusda sandro)

PUPR Peduli COVID-19

Salah Satu Bantuan Peduli COVID-19 Disalurkan 
ke Masyarakat

Penyerahan Bantuan Sosial oleh BWS
Sulawesi IV Kendari
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Siap Majukan Kabupaten Blora, 
BBWS Pemali Juana Bangun Bendungan Randugunting

Acara Pengalihan Aliran Sungai Banyuasin
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Siap Majukan Kabupaten Blora, 
BBWS Pemali Juana Bangun Bendungan Randugunting
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Sama seperti beberapa da-
erah di Indonesia yang    
mengalami banjir ketika 

musim penghujan tiba dan keke-                     
ringan jika musim kemarau datang, 
demikian juga dengan Kabupaten 
Blora dan sekitarnya. Dua bencana 
ini sudah melanda Kabupaten Blora 
sejak lama. Agar masalah ini termi- 
nimalisir, Direktorat Jenderal Sum-
ber Daya Air (Ditjen SDA) melalui 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Pemali Juana pun membangun satu 
tampungan air, yang diberi nama 
Bendungan Randugunting. 

Rencana pembangunan Bendungan 
Randugunting telah dicanangkan se-
jak tahun 1985. Saat itu, hasil kajian 
merekomendasikan bahwa perlunya 
dibangun Bendungan Randugunting 
di daerah tersebut karena dapat ber-
manfaat untuk irigasi dan mengen-

dalikan banjir yang melalui Sungai 
Banyuasin, serta bisa mendukung 
kekurangan pasokan air baku di Ka-
bupaten Blora dan Kabupaten Pati 
terutama pada musim kemarau yang 
terjadi hampir setiap tahun. Setelah 
melalui tahapan readiness criteria 
dan sertifikasi desain bendungan, 
maka pada tahun 2018 dicanangkan-
lah awal pembangunan Bendungan 
Randugunting yang rencananya akan 
selesai dikerjakan pada tahun 2022. 

Tahapan demi tahapan pun diker-
jakan oleh BBWS Pemali Juana, dan 
pada 12 Mei 2020 telah dilakukan 
pengalihan aliran Sungai Banyuasin 
pada proyek pembangunan Ben- 
dungan Randugunting sebagai tan-
da dimulainya pekerjaan penggalian 
pondasi tapak Bendungan Randu-
gunting di alur Sungai Banyuasin. 
Pada acara tersebut, Kepala BBWS 

Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno 
menyampaikan bahwa proses pem-
bebasan lahan telah dilaksanakan 
secara bertahap, yang dilakukan se-
cara terpadu dan bersama-sama oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat dengan Pemerin-
tah Provinsi Jawa Tengah, Pemerin-
tah Kabupaten Blora, dan Perhutani 
dengan berbagai kendala dan ma-
salah yang harus dapat diselesaikan. 
“Kiranya apresiasi dan penghargaan 
yang tinggi perlu saya sampaikan 
atas segala dukungan dan peran 
serta aktif dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah, Pemerintah Kabupat-
en Blora, Perhutani serta masyarakat 
yang telah merelakan tanahnya un-
tuk pembangunan Bendungan Ran-
dugunting,” ujar Ruhban dalam sam-
butannya.

Bendungan Randugunting yang ter-

Acara Pengalihan Aliran Sungai 
Banyuasin di Bendungan

Randugunting
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letak di Desa Kalinanas, Kecamatan 
Japah, Kabupaten Blora, Provinsi 
Jawa Tengah ini akan menambah 
pasokan air baku sebesar 0,15 m3/
detik (Kabupaten Blora 0,1 m3/detik 
dan Kabupaten Pati 0,5 m3/detik), 
meningkatkan Daerah Irigasi Ke-
dungsapen Kabupaten Rembang se- 
luas 630 hektar dengan pola tanam 
Padi-Palawija-Padi, mereduksi debit 
banjir sebesar 81,42 m3/detik, dan 
berpotensi untuk pengembangan 
wisata air dan agrowisata di Kabu-
paten Blora.

Pembangunan Bendungan Randu-
gunting yang merupakan salah satu 
Proyek Strategis Nasional (PSN) 
ini sangat diharapkan masyarakat, 
apalagi di daerah Kabupaten Blora 
bila musim penghujan sering terjadi 
banjir akibat luapan Sungai Banyu-
asin, namun saat musim kemarau 

terjadi kekeringan. Selain itu, Pe-
merintah Provinsi Jawa Tengah dan 
Kabupaten Blora juga dapat meman-
faatkan keberadaan Bendungan Ran-
dugunting ini untuk pengembang- 
an pariwisata yang diharapkan bisa 
meningkatkan perekonomian mas-
yarakatnya. 

(kompusda sandro/BBWS Pemali Juana)

Proses Pembangunan
Bendungan Randugunting

Kepala BBWS Pemali Juana
Ruhban Ruzziyatno
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Bendungan Randugunting Siap Majukan Kabupaten Blora

Bendungan Randugunting yang terletak di 
Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten 

Blora, Provinsi Jawa Tengah ini akan 
menambah pasokan air baku sebesar 

150 liter/detik (Kabupaten Blora 100 liter/
detik dan Kabupaten Pati 50 liter/detik), 
meningkatkan Daerah Irigasi Kedungsapen 

Kabupaten Rembang seluas 630 hektar dengan 
pola tanam Padi-Palawija-Padi, mereduksi 
debit banjir sebesar 81,42 m3/detik, dan 

berpotensi untuk pengembangan wisata air 
dan agrowisata di Kabupaten Blora.
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Mitigasi Banjir 
di Sulawesi Tenggara,
BWS Sulawesi IV Bangun 
Tanggul dan Kolam Retensi

Sungai Konaweha yang memi-
liki luas Daerah Aliran Su-
ngai (DAS) sekitar 6.500 km2 

dan panjang sungai utamanya 350 
km merupakan sungai terbesar di 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Diba-
lik potensinya yang sangat besar 
untuk mendukung kehidupan mas-
yarakat yang ada di sana, sungai 
ini juga punya ancaman ben-
cana apabila tidak ditata 
dan dijaga lingkungan 
sekitarnya. Seperti yang 
terjadi pada pertenga-
han 2019 lalu, akibat 
intensitas hujan yang 
tinggi dan berlangsung 
lama, mengakibatkan 
Sungai Konaweha dan 
anak sungai lainnya melu-
ap yang menyebabkan ban-
jir besar di DAS (Daerah Aliran 
Sungai) Konaweha, Lasolo dan Kota 
Kendari. Bencana tersebut pun me- 
rusak berbagai fasiltas umum, ru-
mah warga, dan infrastruktur sum-
ber daya air seperti tanggul sungai 
dan tanggul irigasi yang mengakibat-
kan banyak warga harus mengalami 
gagal panen. 

Agar bencana ini tak terulang lagi, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

(Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari 
pun meningkatkan intensitas pena- 
nganan banjir melalui pembangunan 
Pengendalian Banjir Sungai Konawe-
ha dan Pengendalian Banjir Kota 

Kendari. 

Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, 
Haeruddin C. Maddi menjelaskan 
bahwa pada DAS Konaweha akan 
dibangun beberapa infrastruktur 
sumber daya air seperti bendungan 
dan tanggul karena memiliki poten-
si yang sangat besar untuk mengairi 

beberapa daerah irigasi, baik ke-
wenangan pusat maupun daerah. 
Selain itu, penduduknya cukup pa-
dat juga banyak kawasan industri, 
sehingga pembangunan pengenda-
lian banjir di DAS Konaweha cukup 
strategis. “Pasca bencana banjir ta-
hun 2019, BWS Sulawesi IV Kendari 

melalui Satuan Kerja Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air (Satker 

PJSA) membangun tanggul 
di DAS Konaweha sepan-

jang 1,2 km, dan kemu-
dian pada pertemuan 
Sungai Konaweha dan 
anak sungai terbesarnya 
yaitu Sungai Lahumbuti 
sepanjang 3 km. Tang- 
gulnya didesain untuk 

periode ulang Q25, jadi 
tanggul yang sudah ada 

akan ditingkatkan, begitu 
juga dengan tanggul baru yang 

diharapkan akan menahan luapan 
air agar tidak melimpas ke samping 
kanan dan samping kiri,” jelas Hae- 
ruddin. 

Tidak hanya membangun tang-
gul, BWS Sulawesi IV Kendari juga 
melakukan relokasi warga yang 
tinggal pada DAS Lasolo sebagai 
salah satu solusi penanganan ban-
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jir. Relokasi ini dilakukan karena 
pada DAS Lasolo belum dihuni oleh 
banyak warga. “Tahun lalu, banjir 
yang melanda DAS Lasolo juga besar, 
namun dampak dan kerugian yang 
ditimbulkan tidak begitu besar kare-
na di daerah ini penduduknya masih 
sedikit. Jadi, solusi yang akan dilaku-
kan oleh BWS Sulawesi IV Kendari 
dalam menangani banjir di daerah 
tersebut dengan melakukan relokasi 
pada 2 kampung yang ada di sana,” 
tutur Kepala Satker PJSA Arbor Rese-
da saat menjelaskan penanganan 
banjir di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, untuk menangani banjir di 
Kota Kendari, BWS Sulawesi IV Ken-
dari juga sedang membangun tang-
gul sepanjang 10 km (sisi kanan dan 
kiri) dari Muara Teluk Kendari hingga 
hulu DAS Wanggu. “Di kota Kendari, 
ada Teluk Kendari. Walaupun hanya 

Pengendalian Banjir 
di DAS Konaweha

Kolam Retensi Wanggu Siap 
Minimalisir Banjir

Dari SDa untuk i nD oneS i a



ada satu sungai besar yaitu sung-
ai Wanggu, tapi di kanan kiri teluk 
ada banyak sungai yang memiliki 
tipe banjir bandang, karena air yang 
datang dari kawasan perbukitan ke-
tika hujan, langsung menuju ke Teluk 
Kendari. Saat ini, total tanggul yang 
sudah selesai dikerjakan yaitu 16 
km, masih ada sisa 4 km yang sedang 
proses pembebasan lahan,” jelas   
Arbor Reseda. 

Ada juga kolam retensi Wanggu yang 
sedang dibangun untuk menangani 
banjir di kota yang terkenal dengan 
kacang mete tersebut. Kolam re-
tensi Wanggu yang memiliki luas 9 
hektar ini akan menampung air se-
banyak 450.000 m3, yang rencanan-
ya akan selesai dibangun pada Ok-
tober 2020. Pada kolam retensi ini 
juga akan dibangun ruang terbuka 
hijau yang nantinya bisa dimanfaat-

BWS Sulawesi IV Bangun 
Kolam Retensi Wanggu 
Untuk Minimalisir Banjir 
di Kota Kendari

Progres Pembangunan 
Kolam Retensi Wanggu

20
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kan oleh masyarakat. “Kedepannya 
akan dibangun juga satu kolam re-
tensi yang lebih besar di bagian hulu 
DAS Wanggu yang luasnya kurang 
lebih 40 hektar. Saat ini sedang da-
lam tahap desain, juga koordinasi 
dengan Pemerintah Daerah terkait 
pembebasan lahannya. Apabila dua 
kolam retensi dan tanggul sudah ter-
bangun, kira-kira 80% banjir periode 
ulang Q25 bisa tereduksi. Namun, 
masih ada beberapa drainase uta-
ma yang masuk ke Sungai Wanggu 
belum diperbaiki secara ideal, pun 
sungai-sungai kecil lainnya. Bebe- 

rapa program tersebut masih dalam 
tahap desain, dan apabila semuanya 
selesai dikerjakan, maka banjir yang 
tereduksi bisa lebih maksimal (diatas 
80%),” tambah Arbor Reseda. 

Ditengah pandemi seperti saat ini, 
Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, 
Haeruddin C. Maddi tetap meng-
ingatkan timnya baik yang bekerja 
di lapangan maupun di kantor un-
tuk selalu menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19. 
“Semuanya wajib memakai masker, 
dan setiap hari dilakukan pengece-

kan suhu tubuh. Untuk physical dis-
tancing, saya menerapkan sistem 
shifting ke teman-teman di Balai,” 
ujar Haeruddin menutup obrolan 
dengan majalah AIR. 

(kompusda sandro)

Kepala BWS Sulawesi IV Haeruddin 
Tinjau Kolam Retensi Wanggu
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P3TGAI merupakan 
kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan 
kinerja irigasi desa guna 

kesejahteraan petani, 
peningkatan ekonomi 

masyarakat sekitar, serta 
berkontribusi untuk 
ketahanan pangan.
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Bantu Petani 
di Indonesia,

SDA Percepat Program 
Padat Karya Tunai

Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) melalui Direk-

torat Jenderal Sumber Daya Air (Dit-
jen SDA) terus menggiatkan program 
Infrastruktur Berbasis Masyarakat 
(IBM) melalui Program Percepatan 
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 
(P3TGAI). 

Program Padat Karya Tunai ini ber-
tujuan untuk menumbuhkan partisi-
pasi masyarakat Petani Pemakai Air 
(P3A) dalam kegiatan perbaikan, re-
habilitasi dan peningkatan jaringan 
irigasi sesuai dengan kebutuhan dan 

Bibit padi yang siap 
ditanam oleh para 
petani Desa Gobang

P3TGAI 
di Desa Gobang
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prinsip kemandirian sekaligus mem-
pertahankan daya beli masyarakat 
dan membuka lapangan pekerjaan 
di tengah ketidak pastian kondisi 
ekonomi akibat pandemi Covid 19. 
P3TGAI merupakan kegiatan yang 
bertujuan un¬tuk meningkatkan ki- 
nerja irigasi desa guna kesejahteraan 
petani, peningkatan ekonomi mas-
yarakat sekitar, serta berkontribusi 
untuk ketahanan pangan. 

P3TGAI tersebut terus digalakkan ke 
berbagai daerah di Indonesia, satu 
diantaranya ada di Kabupaten Bo-
gor yang dijalankan oleh Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Ci-
sadane. Pekerjaan yang dilakukan di 
Desa Gobang, Kecamatan Rumpin 
tersebut berupa perbaikan saluran 
irigasi tersier, peningkatan layanan 
saluran irigasi dari saluran tanah 
menjadi saluran pasangan beton 
ataupun batu kali. 

“Program ini secara ekonomi dapat 
menambah penghasilan para petani 
melalui upah harian dari pengerjaan 
P3TGAI, selain itu potensi kehilangan 
air di saluran irigasi bisa berkurang, 
sehingga air bisa optimal masuk ke 
sawah-sawah petani dan berdampak 
pada meningkatnya produksi dari 
padi tersebut,” jelas Kepala BBWS 
Ciliwung Cisadane Bambang Heri 
Mulyono. Ia berharap program P3T-
GAI semakin digalakkan kedepan- 
nya, karena sangat membantu para 
petani yang punya keterbatasan 

dana untuk memperbaiki saluran 
tersier (dari semula saluran tanah 
menjadi lining dari pasangan batu) 
milik mereka, sehingga pasokan air 
untuk sawah bisa tetap terjaga. 

Saefudin, seorang petani berusia 
67 tahun yang juga menjabat Ketua 
P3A Bina Warga di Desa Gobang, 
Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bo-
gor menyampaikan bahwa sebelum 
ada saluran irigasi permanen, para 
petani hanya mengandalkan musim 
hujan saja untuk sawah mereka, 
karena pada saat musim kemarau air 
yang berasal dari kali (sungai) akan 
habis di jalan karena banyak saluran 
irigasi (tanah) yang bocor dan jebol. 
“Dengan dibangunnya saluran iri-
gasi permanen ini, hasil panen kami 
(para petani) membaik, dan tidak 
ada lagi petani yang mengalami ga-
gal panen,” tutur Saefudin. 

Tidak hanya di Kabupaten Bogor, 
pelaksanaan P3TGAI dipercepat di 
berbagai daerah Indonesia. Ini meru- 
pakan salah satu upaya Ditjen SDA 
dalam membenahi saluran irigasi 
yang bertujuan untuk memastikan 
dan menjamin pasokan air ke sawah 
masuk dengan cukup dan teratur, 
sehingga produksi tani bisa terus 
meningkat, yang diharapkan bisa 
mendukung swasembada pangan di 
negeri ini. 

(kompusda sandro/BBWS Ciliwung Cisadane)

Dengan saluran ini, 
tak ada lagi air yang ''hilang'' 

di tengah jalan
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Saluran irigasi yang dikerjakan 
oleh petani dan untuk petani
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Leb i h D ekat Dengan

Mochamad 
Mazid

Pria bersahaja ini sudah 
banyak makan asam ga-
ram tentang infrastruktur 

sumber daya air di Indonesia. Sejak 
bergabung dengan Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA), 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), ia sudah 
terlibat dan menangani pembangu-
nan beberapa infrastruktur sumber 
daya air yang ada di negeri ini, mulai 
dari sungai, pantai, bendungan, dan 
terakhir mengemban amanah se-
bagai Direktur Irigasi dan Rawa.

Kini, Mochamad Mazid diberi 
amanah baru untuk memimpin Di-
rektorat Kepatuhan Intern, Ditjen 
SDA. Direktorat Kepatuhan Intern 
merupakan direktorat baru di Ke-
menterian PUPR yang dibentuk ber-
dasarkan Peraturan Menteri PUPR 
No.13 Tahun 2020 tentang Organisa-
si dan Tata Kerja Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
Direktorat Kepatuhan Intern mem-
punyai tugas melaksanakan penyu- 
sunan, kebijakan teknis kerangka 
kerja, pembinaan, pengendalian, pe-
mantauan, evaluasi dan pelaporan 
kepatuhan intern dan manajemen 
risiko di lingkungan Kementerian 
PUPR.

“Keberadaan Direktorat Kepatuhan 
Intern bertujuan untuk membantu 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
dalam mengawal target dan capa-
ian baik secara ouput dan outcome 

terutama secara lebih spesifik 
mengenai masalah kepatuhan 
didalam menjalankan organi- 
sasi. Direktorat Kepatuhan 
Intern di Ditjen SDA sebagai 
second base defense untuk bersa-
ma Direktorat Teknis lain melaku-
kan pembinaan Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai 
(BWS) dalam mengimplementasikan 
setiap program sumber daya air,” 
jelas Mochamad Mazid ke Majalah 
AIR.

Ia menjelaskan, Direktorat Kepatu-
han Intern punya beberapa tugas di-
antaranya menyusun dan melakukan 
pembinaan terkait kebijakan teknis 
dan kerangka kerja kepatuhan in-
tern serta manajemen risiko, melak-
sanakan pengendalian kepatuhan 
intern dan manajemen risiko terkait 
kecurangan dan proses bisnis dalam 
pencapaian target program dan ke-
giatan di Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, juga melakukan pemantau-
an, evaluasi dan pelaporan terkait 
kepatuhan intern dan manajemen 
risiko tersebut. 

Kebijakan teknis dan kerangka kerja 
kepatuhan intern, juga manajemen 
resiko yang dimaksud antara lain 
standar operasional prosedur, kode 
etik, kode perilaku dan disiplin pega-
wai, pemenuhan kewajiban pegawai 
dalam pelaporan harta kekayaan 
dan perpajakan, pengendalian grati-       
fikasi, kepatuhan penyelenggaraan 

pelayanan publik, pengelolaan peng- 
aduan masyarakat, serta fasilitasi 
permasalahan dengan aparat pene-
gak hukum (yang sebelumnya sudah 
dikoordinasikan dengan Inspektorat 
Jenderal). “Kami selalu melakukan 
koordinasi dengan Ditjen Bina Mar-
ga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Pe-
rumahan terkait semua unsur terse-
but agar menghasilkan satu standar 
yang terintegrasi sehingga bisa men-
jadi referensi bagi para pimpinan 
untuk mengambil kebijakan. Saat ini, 
sedang didesain satu aplikasi terkait 
kepatuhan intern dan manajemen 
risiko yang nanti bisa menjadi pan-
duan bagi teman-teman yang ada di 
balai-balai, yang merupakan ujung 
tombak dalam pengimplementasian 
program-program sumber daya air,” 
tambah Mochamad Mazid.

Ditanya pengalamannya yang berke-
san, Mazid menjawab kalau ia bang-
ga bisa bergabung dengan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, dan ikut 
serta membangun infrastruktur 
sumber daya air yang bermanfaat 
bagi masyarakat Indonesia. “Is-
tiqomah, ini yang saya jalank-
an sejak dulu, biar hidup bisa 
bermanfaat bagi orang ban-
yak,” imbuhnya mantap. 

(kompusda sandro)
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Eko Winar 
Irianto

Bidang Penelitian sudah 
menjadi passion bagi pria 
kelahiran Kudus, Jawa Te-

ngah ini. Terbukti sejak bergabung 
dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) pada tahun 1994, ia sudah 
mengemban amanah sebagai Asis-
ten Peneliti Muda. Sejak itu, berb-
agai penelitian dan karya tulisnya 
dibidang sumber daya air pun ber-
munculan, dan banyak digunakan 
sebagai panduan dalam membangun 
dan membenahi infrastruktur sum-
ber daya air di Indonesia.

“Dari awal sudah berniat untuk 
memberi manfaat sebesar-besar- 
nya dari apa yang saya bisa, ya la-
hirlah berbagai penelitian itu,” ujar 
Eko Winar Irianto. Lulusan program 
Doktor Ilmu Teknik Sipil dari Uni-
versitas Parahyangan, Bandung ini 
sekarang dipercaya untuk mengem-
ban amanah sebagai Direktur Bina 
Teknik, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA). Direktorat 
Bina Teknik merupakan direktorat 
baru di Kementerian PUPR yang 
dibentuk berdasarkan Peraturan 
Menteri PUPR No.13 Tahun 2020 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat.

inan keamanan bangunan air, dan 
penerapan teknologi konstruksi 
bidang sumber daya air, juga penguji-
an, sertifikasi, advis teknis, pengem-
bangan profesi bidang sumber daya 
air; melakukan pembinaan terhadap 
jabatan fungsional bidang sumber 
daya air; dan mengelola data dan 
sistem informasi sumber daya air. 

“Direktorat ini merupakan pengga-
bungan dari beberapa unit organ-
isasi Ditjen SDA di Jakarta dengan 
Puslitbang (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan) SDA yang ada di 
Bandung. Tugas utama kami adalah 
memberikan technical guidelines 
untuk infrastruktur sumber daya air 
yang akan dibangun, juga bertindak 
sebagai technical backbone yang 
akan membantu Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS)/ Balai Wilayah Sung-
ai (BWS) yang mengalami kendala 
di lapangan. Kedepannya, kami juga 
akan semakin giat mengembangkan 
berbagai tenaga ahli profesi bidang 
sumber daya air agar kualitas dan 
kuantitas pembangunan infrastruk-
tur sumber daya air di negeri ini ter-
us meningkat,” pesan Eko mantap. 

(kompusda sandro)

Leb i h D ekat Dengan

Direktorat Bina Teknik men-
jadi direktorat terbung-
su yang ada di Ditjen SDA 
yang mempunyai tugas yai-
tu melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, serta penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang pembinaan 
teknik sumber daya air. “Ada 
4 Subdirektorat yang akan melak-
sanakan tugas tersebut, yaitu Sub-
direktorat Teknologi dan Peralatan 
Infrastruktur Sumber Daya Air, Sub-
direktorat Keamanan Bangunan Air, 
Subdirektorat Data dan Pengemban-
gan Sistem Informasi Sumber Daya 
Air, dan Subdirektorat Pengelolaan 
Jabatan Fungsional Bidang Sumber 
Daya Air dan Pengembangan Profe-
si,” tutur Eko ke Majalah AIR.

Ia menjelaskan, secara umum Direk-
torat Bina Teknik akan melaksanakan 
beberapa fungsi, diantaranya menyi- 
apkan perumusan kebijakan dan 
melaksanakan kebijakan dibidang 
pembinaan teknik sumber daya air; 
menyusun norma, standar, prosedur, 
dan kriteria dibidang pembinaan 
teknik dan non teknik bidang sum-
ber daya air; memberikan bimbingan 
teknis dan supervisi; melaksanakan 
pengkajian, perekayasaan, penjam-
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komun i taS

Endai, Koordinator Bidang 
Irigasi P3A Bina Warga

Saefudin, Ketua P3A
Bina Warga

Namun, P3A Bina Warga pantang 
menyerah, berbagai upaya dilaku-
kan agar bisa panen setiap tahun-
nya. Proposal bantuan juga terus 
dilayangkan ke pemerintah, hingga 
akhirnya sejak tiga tahun yang lalu, 
P3A Bina Warga pun terpilih sebagai 
salah satu lokasi pelaksanaan P3T-
GAI yang dilakukan oleh Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung 
Cisadane. Selama tiga tahun ber-
turut-turut, mereka mendapatkan 
bantuan untuk membangun saluran 
irigasi permanen yang kini sudah 
berfungsi mengairi kurang lebih 25 
hektar sawah milik mereka. 

“Sekarang, panjang saluran irigasi- 
nya sudah 400 meter lebih. Pemba-
ngunan yang terakhir kami kerjakan 
pada saat bulan ramadhan 2020 
kemarin. Kami sangat terbantu kare-
na airnya sudah lancar mengalir ke 
sawah. Apalagi kemarin itu kan su-
dah musim pandemi COVID-19, jadi 
upah harian yang kami dapatkan dari 
P3TGAI ini sangat membantu para 
pekerja,” terang Saefudin.

Selain harus mengurus sawah mi-
liknya, Saefudin juga secara rutin 
melakukan koordinasi dengan para 
petani untuk meningkatkan hasil 
panen mereka. Ia juga dibantu oleh 
pegurus P3A lainnya, salah satu-
nya Endai yang bertanggungjawab 
sebagai Koordinator Bidang Irigasi. 
“Kami punya tabungan wajib dari 
anggota P3A, yang uangnya dipakai 

Semangat Gotong Royong Itu 
Akhirnya Membuahkan Hasil

untuk pemeliharaan saluran irigasi 
yang sudah dibangun ini,” jelas Endai 
yang bertugas untuk mengontrol air 
pada saluran irigasi.

Mereka berharap kedepannya Desa 
Gobang masih diberi kesempatan 
untuk mendapatkan bantuan melalui 
P3TGAI. “Total luas sawah yang ada 
di desa ini sekitar 400 hektar, dan 
masih banyak saluran irigasinya yang 
bocor karena dibangun dari tanah. 
Jadi, kalau semua saluran irigasinya 
sudah permanen, saya yakin pro-
duksi tani di desa ini bisa meningkat 
drastis,” harap Saefudin semangat. 

(kompusda sandro) 

“Dulunya, kalau mau tanam 
padi, para petani disini harus 
gotong royong terlebih dahulu 

untuk bangun bendungnya, setelah 
itu baru bangun saluran irigasinya, 
dan ini gak bisa selesai dalam sekali 
gotong royong. Capek, ya tapi mau 
bagaimana lagi. Setelah semuanya 
dibangun, baru kami tanam padi- 
nya. Itupun kami masih harap-harap 
cemas, karena saluran irigasinya se-
ring bocor dan jebol, jadi airnya se-
ring habis di jalan, nggak sampai ke 
sawah para petani,” cerita Saefudin 
ke Majalah AIR. 

Saefudin yang saat ini berusia 67 
tahun adalah seorang petani di 
Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, 
Kabupaten Bogor. Ia masih diberi 
kepercayaan oleh para petani di 
Desa Gobang untuk menjadi Ketua 
P3A Bina Warga. Dari tahun ke 
tahun, komunitas petani ini 
bahu-membahu agar selalu 
bisa memanen padi tiap ta-
hunnya. Meskipun sumber air 
di daerah tersebut terbilang 
cukup untuk mengairi sawah, 
namun dikarenakan saluran 
irigasi yang dibangun hanya 
dari tanah, seringkali pasokan 
airnya tidak sampai ke sawah 
para petani. Bahkan, mere-
ka pernah mengalami gagal 
panen, hingga harus meng-
ganti pola tanam menjadi ja-
gung dan kedelai pada saat 
musim kemarau. 
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Menteri PUPR Basuki 
Lantik Para Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama SDA

Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadi- 

muljono melantik jajaran Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) juga unit organisasi lainnya 
pada Rabu, 3 Juni 2020 di Auditori-
um Kementerian PUPR. Pejabat Dit-
jen SDA yang dilantik terdiri dari 11 
Pejabat Eselon II.a dan 12 Pejabat Es-
elon II.b (Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai). Pelantikan tersebut dilaku-
kan untuk mengukuhkan dan meng-
gantikan beberapa pejabat yang 
telah memasuki masa purna bakti, 
dan yang terutama dalam rangka re-
organisasi. 

Dalam sambutannya, Basuki me- 
nyampaikan agar para pejabat yang 
dilantik melaksanakan semua tu-
gas dengan bertanggungjawab agar 
PUPR bisa semakin memberikan 
manfaat bagi masyarakat. Ia meminta 
agar tim baru yang dilantik tersebut 
bisa tetap kompak, bekerjasama ter-
utama dengan para bawahan yang 
mereka pimpin untuk fokus pada 
prioritas Kementerian PUPR. “Kita 
harus kompak, jangan bersekong-
kol, hanya dengan itu tugas dapat 
dilaksanakan. Kemudian atasan dan 
bawahan harus bisa bekerjasama 
dengan dasar kepercayaan dan lo- 

yalitas profesional. Atasan harus 
percaya dengan bawahan dan bawa-
han harus loyal secara profesional 
kepada atasan. Serta bekerja secara 
fokus dan tahu prioritas organisasi,” 
tambah Basuki.

Selain melantik para pejabat di 
lingkungan Ditjen SDA dan unit or-
ganisasi lainnya, Basuki juga men-
yampaikan bahwa ada dua direktorat 
baru yang terbentuk dari proses reor-
ganisasi, yaitu Direktorat Bina Teknik 
dan Direktorat Kepatuhan Internal. 
Direktorat Bina Teknik merupakan 
backbone teknologi bagi unit organ-
isasi (unor). Direktorat ini bertugas 
memberikan guidance teknologi, 
membina organisasi profesi, balai 
keteknikan dan jurnal keteknikan. 
Sementara Direktorat Kepatuhan In-
ternal adalah second line of defense 
dari Sistem Pengendalian Intern 
(SPI). Direktorat ini akan berkoordi-
nasi dengan Inspektorat Jenderal da-
lam pengawasan internal.

Ia menekankan bahwa dalam 6 bulan 
kedepan, SOP dari direktorat terse-
but akan disiapkan untuk semua unit 
organisasi di Kementerian PUPR, dan 
pada tahun 2021 akan dimulai pelak-
sanaan tugas dan fungsinya. “Saya 
harap dengan reorganisasi ini semua 
unor dapat melaksanakan tata kelola 

dengan lebih baik, tidak hanya ber-
dasarkan kebiasaan tetapi konsisten 
dengan SOP,” ujar Basuki.

Di akhir pidatonya, Basuki menyam-
paikan bahwa metode kerja tahun 
2020 diutamakan untuk menciptakan 
lapangan kerja melalui Program Pa-
dat karya Tunai (PKT), kegiatan regul-
er dengan kegiatan padat karya yang 
dilaksanakan pada 3 bulan kedepan 
dan penggunaan produk dalam ne-
geri atau diproduksi dalam negeri. 
Untuk mempercepat pelaksanaan 
kerja tahun 2020, Kementerian PUPR 
bersiap memasuki kerja dengan ske-
ma tatanan normal baru atau new 
normal sesuai Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor HK.01.07/MENK-
ES/328/2020 dan Surat Edaran Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Nega-
ra dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia (PANRB) No. 58/2020. Ba-
suki mengatakan untuk dapat beker-
ja lebih efektif dan efisien dengan 
pengaturan sistem kerja seperti shift 
operation dan jumlah staf per unit 
kerja, penerapan protokol kesehatan 
dan percepatan fasilitas informasi 
dan komunikasi seperti penggunaan 
e-office, big data dan digital signage. 

(kompusda/Biro Komunikasi Publik Kemente-

rian PUPR)
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Nama Jabatan

Jabatan 
Pimpinan Tinggi 

Pratama 
Unit Pelaksana 

Teknis 
(Eselon II.b)

Jabatan 
Pimpinan 

Tinggi
Pratama

Berikut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 

yang dilantik:
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“Kita harus kompak, jangan bersekongkol, 
hanya dengan itu tugas dapat dilaksanakan. 
Kemudian atasan dan bawahan harus bisa 

bekerjasama dengan dasar kepercayaan dan 
loyalitas profesional. Atasan harus percaya 
dengan bawahan dan bawahan harus loyal 
secara profesional kepada atasan. Serta 
bekerja secara fokus dan tahu prioritas 

organisasi,” tambah Basuki.

Menteri PUPR Basuki 
Lantik Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama

Para Pejabat Siap
Laksanakan Tanggung Jawab
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Wakil Menteri PUPR John 
Wempi Wetipo dan Dirjen 
SDA Jarot Widyoko Hadiri 

Acara Pelantikan

Para Pejabat Yang Dilantik 
Mendengarkan Arahan 
Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono
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4 Big NO

Empat Big NO menjadi pesan 
yang paling ditekankan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basu-
ki Hadimuljono saat melantik 2 peja-
bat pimpinan tinggi pratama (eselon 
II) dan 489 pejabat administrator 
(eselon III) pada pertengahan Juni 
2020 di Auditorium Kementerian 
PUPR, Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan de-
ngan seremonial sederhana yang 
diwakili oleh beberapa peserta yang 
terbagi di Auditorium, Ruang Serba-
guna Lantai 17 Gedung Utama, dan 
Gedung Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air Lantai 8 yang terhubung 
secara virtual sesuai Protokol Ke- 
sehatan Pencegahan COVID-19. Se-
dangkan sejumlah peserta lainnya 
mengikuti pelantikan secara virtual 
di daerahnya masing-masing.

Dalam sambutannya, Basuki berpe-
san kepada para pejabat yang dilan-
tik agar dapat menjadi pemimpin 
yang berkarakter kuat, dan tangguh. 

Tak lupa ia mengingatkan para peja-
bat untuk menjadi pemimpin yang 
baik, memiliki sifat ikhlas, jujur, di-
siplin dan rendah hati. “Dan 4 Big 
NO harus diterapkan oleh semua 
pemimpin di lingkungan Kemente-
rian PUPR. NO bribery (suap), NO 
kickback (imbalan), NO gift (hadiah), 
dan NO luxurious lifestyle (tetaplah 
sederhana),” pesan Basuki meng- 
ingatkan para pejabat yang dilantik. 
Harapan Basuki melalui pelantikan 
ini, bisa semakin meningkatkan efek-
tivitas dan efisiensi pelaksanaan or-
ganisasi di Kementerian PUPR. 

Pada pelantikan tersebut, Menteri 
PUPR Basuki turut didampingi oleh 

Wakil Menteri PUPR John Wempi 
Wetipo, Sekretaris Jenderal Kemen- 
terian PUPR Anita Firmanti, Ins-
pektur Jenderal Kementerian PUPR 
Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air 
Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga 
Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya 
Danis Sumadilaga, Dirjen Peruma- 
han Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan 
Infrastruktur Eko Djoeli Heripoer-
wanto, Dirjen Bina Konstruksi Trisa-
songko Widianto, Kepala BPIW Hadi 
Sucahyono dan Kepala BPSDM Sugi- 
yartanto. 

(kompusda)
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PUPR Siap Optimalkan 
Kinerja Pegawai Melalui 
Jabatan Fungsional

Dalam rangka meningkat-
kan efektivitas dan efisien-
si pelaksanaan organisasi, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melaku-
kan penyederhanaan organisasi 
pada setiap unitnya, termasuk Direk-
torat Jenderal Sumber Daya Air (Dit-
jen SDA). Penyederhaan organisasi 
tersebut dilakukan melalui peneta-
pan struktur organisasi Kementerian 
PUPR yang baru berdasarkan Permen 
PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementeri-
an PUPR serta Permen PUPR Nomor 
16 Tahun 2020 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian PUPR.

Acara pelantikan 1.772 orang Pejabat 
Fungsional Madya dan Muda sebagai 
hasil Penyetaraan Jabatan Adminis-
trasi (Eselon III dan IV) pun digelar di 
Jakarta pada pertengahan Juni 2020. 
Dalam sambutannya Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono menyampaikan 
bahwa Kementerian PUPR memulai 
reformasi birokrasi dan perampingan 
organisasi sesuai arahan Presiden 
Joko Widodo saat pelantikan di de-
pan sidang MPR/DPR, salah satunya 
dengan menetapkan dan melantik 
pejabat administrator dan pengawas 
menjadi pejabat fungsional. 

Pelantikan tersebut dilakukan den-
gan seremonial sederhana yang 
diwakili oleh beberapa peserta ses-
uai Protokol Kesehatan Pencegahan 
COVID-19, sedangkan peserta lainn-
ya mengikuti pelantikan secara vir-
tual. Perampingan jabatan struktural 
tersebut dilakukan untuk meningkat-

Acara Pelantikan Tetap Mengikuti 
Protokol COVID-19
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kan kualitas layanan dan pengam-
bilan keputusan yang lebih cepat 
dengan melibatkan para profesional 
atau pejabat fungsional pada bidan-
gnya masing-masing. 

“Kita menuju ke arah spesialisasi 
melalui keahlian jabatan fungsional. 
Sebagai contoh, pada saat memba-
ngun sebuah bendungan, maka dib-
utuhkan berbagai jabatan fungsion-
al yang ahli di bidang Sumber Daya 
Air. Satu bendungan dibutuhkan ahli 
hidrologi, ahli geologi teknik, ahli 
pengairan,” tutur Basuki. Semua 

hal tersebut dilakukan untuk meny-
iapkan ASN Kementerian PUPR se-
bagai garda terdepan pembangunan 
di Indonesia. 

Usai acara pelantikan, Sekretaris Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
Charisal Akdian Manu yang ditemui 
Majalah AIR menambahkan bahwa 
pekerjaan di lapangan membutuh-
kan keahlian, jadi kalau ada masalah 
atau tantangan, bisa segera ditemu-
kan solusinya oleh ahlinya, sehingga 
pembangunan infrastruktur sumber 
daya air bisa semakin cepat member-

ikan manfaat bagi masyarakat. “Kami 
juga menekankan untuk teman-
teman yang bekerja di lapangan agar 
selalu menerapkan protokol keseha-
tan untuk meminimalisir penyebaran 
virus COVID-19. Jaga imunitas agar 
tetap baik, dan kurangi overthinking 
agar tidak stres,” pesan Charisal. 

(kompusda sandro)

Peserta Ditjen SDA Mengikuti 
Acara Pelantikan Secara Virtual
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Hadapi Revolusi Industri 4.0, 
BWS Sulawesi IV Kendari Berbenah Diri

Belakangan ini banyak sekali 
yang ngomongin tentang 
revolusi industri 4.0, isti-

lah ini sudah menjadi trending topic 
yang menyebar ke berbagai daerah 
di Indonesia. Tak jarang kita men-
dengar jargon “bersiaplah menyong-
song industri 4.0” atau bahkan diri 
kita sendiri yang sering melontar-
kannya. Apa sebenarnya makna dari 
istilah ini?

Singkatnya, revolusi industri 4.0 mer-
upakan penggabungan dari teknolo-
gi digital dan internet pada lingkun-
gan industri. Di era ini, kecepatan 
akan ketersediaan informasi menjadi 
salah satu hal yang diutamakan agar 
semakin efektif dan efisien. Maka 
dari itu, sumber daya manusia yang 
mengerjakannya pun harus cakap. 
Inilah yang menjadi salah satu fokus 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat dalam mengha-
dapi era ini. Berbagai pelatihan pada 
masing-masing unit organisasi terus 
ditingkatkan agar sumber daya ma-
nusianya semakin siap. 

Di Kendari, BWS Sulawesi IV kembali 
mengadakan pelatihan desain graf-
is bagi pegawai, setelah tahun lalu 
sukses menyelenggarakan kegiatan 
serupa yang pertama. Pelatihan ini 
bertujuan untuk meningkatkan skill 
para pegawai dalam mengemas in-
formasi terkait pembangunan in-
frastruktur sumber daya air agar 
menjadi konten yang menarik untuk 
dikonsumsi oleh masyarakat. Pelati-
han yang diselenggarakan pada 22-
25 Juni 2020 di Gedung Serbaguna 
BWS Sulawesi IV ini diikuti antusias 
oleh para pegawai mulai dari PPK, 
staf Satker hingga petugas SISDA 
(Sistem Informasi Sumber Daya Air). 

Kepala BWS Sulawesi IV Kendari yang 
diwakili oleh Kasubbag TU Muh. Hat-
ta dalam sambutannya mengatakan 
bahwa untuk mendukung kegiatan 
SISDA di Balai, diperlukan sumber 
daya manusia yang handal, apala-
gi sekarang ini sudah era revolusi 
industri 4.0. Dalam pelatihan ini, 
para pegawai dilatih untuk lebih 
memahami sistem informasi, dan 

memecahkan masalah komunikasi 
melalui kombinasi antara elemen 
grafis, bentuk, garis dan warna. Dari 
pelatihan ini diharapkan para pega-
wai bisa semakin berkompeten da-
lam mengemas konten komunikasi 
dan mengelola sistem informasi ter-
kait infrastruktur sumber daya air. 

(kompusda sandro/bwssulawesiIV)
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Brainstorming Para 
Peserta Pelatihan 

Desain Grafis

Para Peserta Siap 
Upgrade Skill Demi 
Revolusi Industri 4.0
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Kalau Pikiran 
Sumpek, 
Singgahlah
ke Curug
Ngumpet
Ada satu kalimat bijak yang 

mengatakan bahwa kes-
ehatan mental itu sangat 

penting untuk mendukung keseha-
tan kita. Kalau dipikir-pikir, benar 
juga ya. Ditengah berbagai aktivitas 
yang dijalani setiap hari, mulai dari 
urusan sekolah, kuliah, pekerjaan, 
bahkan keluarga sering membuat 
pikiran kita jenuh. Dampaknya? Bisa 
mengurangi kreativitas atau lebih 
parah bisa memunculkan penyakit 
lainnya. Jadi, perlu sesekali pikiran 
kita diberi waktu “istirahat”. Setiap 
orang punya caranya masing-masing 
untuk menenangkan pikiran, salah 
satu kegiatan yang banyak dilakukan 
orang adalah jalan-jalan. 

Kali ini, Jelajah Indonesia mampir 
ke salah satu spot menyenangkan 

Curug Ngumpet 
di Kabupaten 
Bogor
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yang ada di Bogor, Jawa Barat. Bo-
gor yang sangat terkenal dengan 
“puncak”nya, ternyata menyimpan 
banyak tempat wisata lain yang bisa 
memanjakan mata dan pikiran para 
pengunjung, salah satunya yaitu air 
terjun atau yang lebih dikenal den-
gan nama curug. Ada banyak curug 
yang tersimpan di Bogor dengan 
berbagai pesonanya, salah satunya 
adalah Curug Ngumpet.

Curug Ngumpet yang terletak di loka-
si Wisata Gunung Salak Endah, Kabu-
paten Bogor ini ternyata sangat mu-
dah untuk ditemukan, tidak seperti 
namanya “ngumpet” (tersembunyi). 
Curug ini memang tidak terlalu ting-
gi, sekitar 40 meter. Tapi eh tapi, ke-
jernihan airnya sungguh menyegar-
kan, ditambah pemandangan hijau 
disekelilingnya yang memanjakan 
mata. Uniknya, kedalaman air kolam-

nya cukup rendah, hanya sebatas be-
tis orang dewasa. Jadi, cukup aman 
buat para pengunjung yang ingin 
berfoto di bawah air terjun (curug), 
dijamin bakal instagramable. 

Curug Ngumpet ini dikelola oleh 
masyarakat setempat, jadi dijamin 
bersih. Setiap pengunjung yang 
datang ke sini, hanya perlu memba-
yar Rp 10.000 per orangnya sebagai 
tiket masuk, setelahnya pengunjung 
bebas bersantai atau menikmati ke-
segaran airnya. Curug Ngumpet juga 
aman untuk dijadikan tempat wisata 
keluarga karena ada beberapa saung 
yang didirikan oleh masyarakat agar 
para pengunjung bisa bersantai sem-
bari refreshing dari padatnya aktivi-
tas sehari-hari. 

(kompusda sandro)

Tempat Bersantai 
Dengan Pemandangan 

Aduhai
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