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M

ajalah
‘Bening’
edisi nomor 18
bulan Juli/Agus
tus 2017, kembali menya
pa pembaca. Dalam edisi
kali  ini, berbagai rubrik dita
mpilkan lebih inovatif. Se
bagai media informasi dan
komunikasi, ‘Bening’ selalu
menyajikan informasi ter
baru, akurat   seputar kegia
tan PDAM Tirta Bhagasasi
Bekasi.
Pada berita utama, disaji
kan bagaimana pentingnya
sebuah jaringan perpipaan
dalam sebuah PDAM.  Sebab
tanpa ada jaringan perpipaan,
air tidak dapat mengalir kepa
da konsumen. Sebagaimana
diketahui, sistem pemetaan
jaringan, bukanlah sebuah
yang mudah. Sebab, dalam
membangun jaringan, banyak
kendala di lapangan dan ber
sentuhan dengan utilitas lainnya.
Saat ini, banyak jaringan perpipaan sudah termakan usia teknis.
Ada pula pipa yang posisinya sudah di tengah jalanan, di badan sun
gai dampak perkembangan pembangunan. Sebut saja, di Jalan Raya
KH Noer Ali Kalimalang Kota Bekasi, pipa jaringan distribusi utama
(JDU), kini sudah di bawah jalan.
Oleh karen itu, kondisi sekarang, banyak jaringan yang mestinya di
ganti, dan dipindahkan/relokasi. Tetapi, dalam melaksanakannya, dibu
tuhkan biaya   sangat mahal. Sebab, jaringan distribusi air, perpipaan
adalah sebuah investasi yang biayanya paling mahal dibanding mem
bangun Instalasi Pengolahan Air (IPA).
Saat ini, jaringan pipa yang dimiliki PDAM Bhagasasi baik di wilayah
Kabupaten dan Kota Bekasi, setidaknya 2.000 kilo meter.
Sebagai sebuah organisasi, dalam edisi ini, juga disajikan bagaimana
peran sebuah bagian hubungan masyarakat (Humas). Juga tersaji sejarah
Kabupaten Bekasi yang 15 Agustus 2017, merayakan hari ulang tahun ke
67, dilengkapi dengan arti sebuah kemerdekaan pada rubrik opini.
Untuk melayani kebutuhan air bagi masyarakat Bekasi, ‘Bening” juga
menyampaikan informasi adanya kerja sama PDAM TB dengan badan
usaha PT Moya Group yang kini membangun IPA dengan kapasitas 1.375
l/dtk. Tujuannya, untuk melayani air bersih bagi dan wilayah Cikarang Se
latan, Cikarang Utara, Lemahabang, Serang Baru dan Cibarusah.   
Menyangkut pelayanan kesehatan bagi semua   pegawai, PDAM TB
sudah menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta, juga
menjadi sajian ’Bening’. Termasuk kegiatan beberapa kantor cabang,
diantaranya Cabang Tambun, kantor cabang Bojongmangu.
Bidang IT, melakukan   kegiatan dalam proses pencatatan posisi no
mor pelanggan secara berkala untuk mendapatkan nilai, dan besar pe
makaian air melalui pembacaan   water meter (mobile meter reading/
MMR), dan rubrik lainnya yang tak kalah pentingnya untuk dibaca.

berita Utama

Sistem
Jaringan
Perpipaan
Air Bersih
Jaringan perpipaan yang
memadai, menjadi salah
satu faktor terpenting dalam
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM).  Sistem jaringan air
bersih, dibuat untuk memenuhi
kebutuhan air bersih penduduk
atau masyarakat. Sumber
air baku dapat berasal dari
mata air, air hujan, danau,
sungai atau air tanah dalam.
4|
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ir tersebut kemudian di
olah pada instalasi pen
golahan air (IPA) agar
memenuhi standar air bersih se
suai ketentuan yang dikeluar
kan  Menteri Kesehatan. Air terse
but kemudian didistribusikan pada
konsumen. Pengkajian terhadap
pelayanan jaringan air bersih
PDAM di suatu wilayah perkotaan
masih kurang mendapat perhatian
dari berbagai pihak.
Saat ini,  sistem pengoperasian ja
ringan air bersih di kota/kabupaten
belum menghasilkan tingkat pelaya
nan yang diharapkan. Banyak ken
dala   layanan air bersih mulai segi
debit, tekanan air, kontinuitas aliran
maupun kualitas air.
Mengingat pentingnya kebutu
han   air bersih, wajar jika sektor
air bersih mendapatkan prioritas
penanganan utama karena me
nyangkut kehidupan orang banyak.
Pemenuhan air bersih masyarakat,
menjadi kewajiban pemerintah.
Di perkotaan, sistem penyedi
aan air bersih dilakukan dengan
sistem perpipaan dan non perpi
paan. Sistem perpipaan dikelola
oleh PDAM. Kehadiran PDAM
dimungkinkan melalui Undangundang Nomor   5 tahun 1962 se
bagai kesatuan usaha milik Pe
merintah Daerah (Pemda)   yang
memberikan jasa pelayanan dan
menyelenggarakan kemanfaatan
umum di bidang air minum.
PDAM dibutuhkan masyarakat
perkotaan   mencukupi kebutuhan
air bersih yang layak dikonsumsi.
Karena air tanah di perkotaan pada
umumnya telah tercemar. Masy
arakat sering mengeluh air yang
disalurkan PDAM sering macet,
keruh.
Masyarakat di beberapa wilayah
pelayanan akhirnya hanya meng
gunakan air PAM untuk mandi dan
mencuci. Sedangkan untuk minum
dan memasak, mereka mengelu
arkan uang ekstra untuk mem
beli Air Minum Dalam Kemasan
(AMDK).
Pada kawasan perumahan, ke
butuhan akan air bersih memben
tuk pola tersendiri yang sangat
dipengaruhi oleh pertumbuhan
penduduk di kawasan perumahan
tersebut dan karakteristik ma
syarakat yang ada, menyangkut

berita Utama

Usep Rahman Salim, S. Sos, MM

tingkat ekonomi, topografi dan
kebiasaan sosial masyarakat pada
khususnya. Sistem penyediaan air
bersih yang dikelola PDAM dalam
memperoleh air bersih akan meng
hasilkan kualitas dan kuantitas pe
layanan.
Tantangan
Disamping permasalahan-perma
salahan yang timbul dalam sistem

penyediaan air minum, PDAM
juga menghadapi tantangan un
tuk meningkatkan kinerja sistem
dalam rangka mengatasi pening
katan konsumsi air masyarakat.
Konsumsi air akan selalu menga
lami peningkatan seiring dengan
pertumbuhan populasi.
Pertumbuhan penduduk akan me
ningkatkan jumlah kebutuhan air
secara umum karena bertambah
nya konsumsi air. Melihat kondisi
dan kenyataan tersebut, perlu ada
nya perbaikan sistem penyediaan
air minum PDAM Kota/Kabupa
ten secara keseluruhan untuk me
ningkatkan kemampuan pelayanan
dalam memenuhi kebutuhan air
minum masyarakat.
Analisa yang dilakukan untuk
mendapatkan hasil terhadap ki
nerja jaringan, serta tingkat kepu
asan masyarakat terhadap sistem
distribusi air bersih PDAM Kota/
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Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan air bersih ma
syarakat Kota/Kabupaten, adalah meliputi beberapa
kegiatan sebagai berikut :
Analisa kinerja pelayanan sistem jaringan distri
busi air bersih yang meliputi indikator unjuk kerja
yaitu keandalan (reliability), kelentingan (resi
liency), serta kerawanan (vulnerability).
Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi ber
jalannya suatu sistem jaringan distribusi air mi
num,   meliputi pasokan air di jaringan pipa dist
ribusi air minum yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat, debit aliran, kecepatan aliran, dan
kondisi tekanan.
Analisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pe
layanan sistem jaringan distribusi air bersih PDAM
Kota/Kabupaten, yang meliputi faktor kualitas, ku
antitas, dan kontinuitas aliran air bersih.
Terpadu
Perancangan masing-masing komponen infrastruk
tur maupun keseluruhannya, harus dilakukan dalam
konteks keterpaduan dan menyeluruh. Di Indonesia
infrastruktur perkotaan dikembangkan secara terpadu
dengan konsep pendekatan pembangunan kota yang
dikenal sebagai Program Pembangunan Prasarana
Kota Terpadu (P3KT).
Sistem jaringan perpipaan, didesain untuk membawa
suatu kecepatan aliran tertentu. Kecepatan dalam pipa
tidak boleh melebihi 0,6–1,2 m/dtk. Ukuran pipa ha
rus tidak melebihi dimensi yang diperlukan dan juga
tekanan dalam sistem harus tercukupi. Dengan anali
sis jaringan pipa distribusi, dapat ditentukan dimensi
atau ukuran pipa yang diperlukan sesuai dengan teka
nan minimum yang diperbolehkan agar kuantitas ali
ran terpenuhi.
Konsumen memerlukan sambungan air dengan te
kanan yang cukup, dalam arti dapat dilayani dengan
jumlah air yang diinginkan setiap saat. Untuk men
jaga tekanan akhir pipa di seluruh daerah layanan,
pada titik awal distribusi diperlukan tekanan yang le
bih tinggi untuk mengatasi kehilangan tekanan karena
gesekan, yang tergantung kecepatan aliran, jenis pipa,
diameter pipa, dan jarak jalur pipa tersebut.
Dalam pendistribusian air, untuk dapat menjangkau
seluruh area pelayanan dan untuk memaksimalkan
tingkat pelayanan, maka hal wajib untuk diperhatikan
adalah sisa tekanan air. Sisa tekanan air tersebut pa
ling rendah adalah 5 mka (meter kolom air) atau 0,5
atm (satu atm = 10 m), dan paling tinggi adalah 22
mka (setara dengan gedung 6 lantai).
Menurut standar dari Departemen Pekerjan Umum, air
yang dialirkan ke konsumen melalui pipa transmisi dan
pipa distribusi, dirancang untuk dapat melayani konsu
men hingga yang terjauh, dengan tekanan air minimum
sebesar 10 mka atau 1atm. Angka tekanan ini harus di
jaga, idealnya merata pada setiap pipa distribusi.
Jika tekanan terlalu tinggi akan menyebabkan pecah
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nya pipa, serta merusak alat-alat
plambing (kloset, urinoir, faucet,
lavatory dan lainnya). Tekanan
juga dijaga agar tidak terlalu ren
dah, karena jika tekanan terlalu
rendah maka akan menyebabkan
terjadinya kontaminasi air selama
aliran dalam pipa distribusi.

Sistem distribusi air minum terdi
ri atas perpipaan, katup-katup, dan
pompa yang membawa air yang te
lah diolah dari instalasi pengolahan

Sistem Distribusi
Sistem distribusi adalah sistem
yang langsung berhubungan de
ngan konsumen, yang mempunyai
fungsi pokok mendistribusikan air
yang telah memenuhi syarat ke
seluruh daerah pelayanan. Sistem
ini meliputi unsur sistem perpi
paan dan perlengkapannya, hidran
kebakaran, tekanan tersedia, sis
tem pemompaan (bila diperlukan),
dan reservoir distribusi.

8|
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menuju pemukiman, perkantoran
dan industri yang mengkonsumsi
air. Juga termasuk dalam sistem ini
adalah fasilitas penampung air yang
telah diolah (reservoir distribusi),
yang digunakan saat kebutuhan air
lebih besar dari suplai instalasi, me
ter air untuk menentukan banyak air
yang digunakan, dan keran kebaka
ran.
Dua hal penting yang harus di
perhatikan pada sistem distribu
si adalah tersedianya jumlah air
yang cukup dan tekanan yang me
menuhi (kontinuitas pelayanan),
serta menjaga keamanan kualitas
air yang berasal dari instalasi pe
ngolahan.
Tugas pokok sistem distribusi
air bersih adalah menghantarkan
air bersih kepada para pelanggan
yang akan dilayani, dengan tetap
memperhatikan faktor kualitas,
kuantitas dan tekanan air sesuai
dengan perencanaan awal. Faktor
yang didambakan oleh para pe
langgan adalah ketersedian air se
tiap waktu.
Sistem distribusi air dikenal  con
tinuous system: Dalam sistem ini,
agar air ke konsumen mengalir te
rus menerus selama 24 jam. Ke
untungan sistem ini adalah konsu
men setiap saat dapat memperoleh
air bersih dari jaringan pipa distri
busi di posisi pipa manapun.
Sedang kerugiannya pemakaian air
akan cenderung akan lebih boros,
dan bila terjadi sedikit kebocoran
saja, maka jumlah air yang hilang
akan sangat besar jumlahnya.
Dimensi pipa yang digunakan
akan lebih besar karena kebutuhan
air untuk 24 jam hanya disuplai
dalam beberapa jam saja. Sedang
keuntungannya adalah pemboro
san air dapat dihindari dan juga
sistem ini cocok untuk daerah
dengan sumber air yang terbatas.
Untuk mendistribusikan air minum
kepada konsumen dengan kuantitas,
kualitas dan tekanan yang cukup
memerlukan sistem perpipaan yang
baik, reservoir, pompa dan dan pe
ralatan yang lain. Metode dari pen
distribusian air tergantung pada
kondisi topografi dari sumber air
dan posisi para konsumen berada.

berita Utama

Pengoperasian Jaringan
Kinerja jaringan air bersih suatu kota atau kawasan
dapat dinilai dari hasil analisa kegagalan jaringan
pipa dan pengoperasiannya dalam memenuhi kebutu
han konsumen. Indikator kinerja jaringan harus dapat
memberikan indikasi seberapa besar intensitas kega
galan dan berapa lama kegagalan itu terjadi, sehingga
kinerja jaringan air bersih dapat diketahui.
Indikator kinerja jaringan meliputi tingkat efisiensi
dan keefektifan dari suatu jaringan air bersih yang dibe
rikan kepada aspek khusus dari aktifitas jaringan dan tu
juan sistem. Efisiensi meliputi bagaimana suatu sistem
penyediaan air bersih dapat dengan optimal memberi
kan pelayanan, sedangkan efektifitas meliputi bagai
mana suatu target pelayanan dapat terpenuhi.
Indikator Kinerja Jaringan akan memfasilitasi ter
penuhinya kebutuhan konsumen akan air bersih, serta
akan memberikan masukan yang baik bagi pembangu
nan/pengembangan suatu sistem jaringan air bersih
dari suatu kota. Sehingga dengan indikator kinerja
jaringan yang baik, maka akan dapat memenuhi ke
butuhan dan harapan pelanggan, sehingga dapat men
capai suatu tingkat kepuasan pelanggan.
Analisis Jaringan
Analisis jaringan pipa perlu dilakukan dalam pe
ngembangan suatu jaringan distribusi maupun pe
rencanaan suatu jaringan pipa baru. Sistem jaringan
perpipaan didesain untuk membawa suatu kecepatan
aliran tertentu. Ukuran pipa harus tidak melebihi di
mensi yang diperlukan dan juga tekanan dalam sistem
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harus tercukupi.
Dengan analisis jaringan pipa distribusi, dapat di
tentukan dimensi atau ukuran pipa yang diperlukan
sesuai dengan tekanan minimum yang diperbolehkan
agar kuantitas aliran terpenuhi.
Investasi Mahal
Terkait kondisi jaringan perpipaan di PDAM Tirta
Bhagasasi, Direktur Utama dan Direktur Umum Usep
Rahman Salim dan Ulan Ruslan, bersama   Kabag
Distribusi Darsono serta Kabag Perencanaan Teknik
(Pertek) Rika Nursantika, menjelaskan, bahwa usia
teknis jaringan yang ada saat ini, sebagin besar sudah
diatas 20 tahun.
Adapun panjang jaringan pipa yang dimiliki peru
sahaan milik Pemerintah Kabupten dan Kota Bekasi
ini, sedikitnya 2.000 kilo meter. “Panjang pipa kita
saat ini jika dibentangkan mulai dari Bekasi Jawa Ba
rat  hingga Pulau Bali  dan  sedikitnya 2.000 kilo me
ter,” terang Usep.
Sementara Dirum Ulan Ruslan memaparkan, sistem
jaringan distribusi, sesungguhnya harus terinventari
sasi secara digital. Saat ini, sistem jaringan kita baru
hanya berupa gambar di kertas, dan di komputer se
cara parsial.
Maka kedepan, dilukan inventarisasi jaringan seca
ra digital. Keuntungannya dengan sistem ini mudah
sekali untuk mengambil keputusan, untuk mengam
bil langkah kaitan dengan adanya kebocoran dan
pengembangan jaringan.  
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“Perlu sistem jaringan secara in
tegrasi dalam sebuah aplikasi un
tuk gampang mengambil sebuah
keputusan dan langkah. Dengan
demikian, kita dapat mengetahui
di jaringan ini punya tekanan be
rapa,” Ulan mengungkapkan.
Dalam inventarisasi jaringan,
perlu dilakukan satu tahun satu ca
bang. Dan dalam hal pengelolaan
jaringan, harus ada kaitan antara
bagian pertek, distribusi dengan
IT. Secara bertahap iventarisasi ja
ringan saat ini dilaksanakan di Ca
bang Cikarang Selatan.
Dengan adanya jaringan yang
terintergasi, kita dapat melakukan
pelayanan one day service. Tapi
agar ini dapat terlaksana, dibutuh
kan beberapa aspek untuk men
support. Diantaranya, gedung yang
harus representatif. Pola pemba
caan kaitan dengan meminimali
sir komplen pelanggan, dan sistem
pembacaaan, juga harus terinte
grasi dan kita sudah harus memi
liki mobile meter raiding (MMR),
katanya.
Sistem ini bertujuan agar teri
netragsi. Jaringan disirubusi ha
rus ada secara digital dan secara
sistem. “Saya obsesinya daftar
pelanggan secara online, dan me
minimalisir orang daftar ke kantor
dan meminimalisir hal-hal yang ti
dak diinginkan”, ujar Ulan.

Rika Nursantika, ST

Diungkapkan, kenapa jaringan
distribusi harus terintegrasi seca
ra sistem, karena pada saat orang
mendaftar dan mengklaim, itu
ada di wilayah mana agar diketa

hui. Itu harus bisa terinformasi
kan  apakah orang yang akan daf
tar itu jaringannya sudah ada atau
belum.
“Jadi masyarakat tahu secara
aplikasi informasi itu. Jaringan
itu sangat mendukung dalam se
mua aspek pelayananan,” ia me
nambahkan.
Kondisi Jaringan
Bicara kondisi jaringan PDAM
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ini dilihat dari perkembangan in
frastruktur pemerintah daerah, ba
nyak jaringan   yang sudah tidak
tepat. Sebab ada jaringan yang  di
bangun sejak 1981. Jaringan
ini  sekarang  sudah ada  di bawah
badan jalan, di dalam sungai sesu
ai perkembangan pembungunan.
Seyogianya perlu ada penggan
tian pipa jaringan distribusi uta
ma (JDU) yang tidak sesuai lagi
diamaternya akibat pekembangan
penduduk. JDU harus diganti ka
rena usia teknisnya yang sudah
puluhan tahun dan sudah sangat
lama. Atau mungkin perlu ada
yang mau dipindahkan.
Idealnya, jaringan yang usia tek
nisnya sudah lebih dan posisi ja
ringan sudah tidak tepat lagi aki
bat perkembangan pebangunan,
maka perlu semua direhabilitasi
dan dipindahkan. Tapi untuk me
rehabilitasi sebuah jaringan perlu
biaya yang sangat besar.
Jaringan yang usia teknisnya
sudah lewat, itu   bisa berdam
pak pada kekuatan pipa dan ke
bocoran. Ini ini berdampak ke
pada kualitas air dan  pendapatan.
Namun PDAM berusaha semaksi
mal mungkin memperbaiki dengan
kondisi keuangan yang ada. Sebab
membangun jaringan lebih mahal
dibanding membangun IPA.
Rancang Bangun

12 |

Darsono SAB

Sementara itu, Kabag Distribusi
Darsono yang sudah mempunyai
pengamalan 36 tahun bekerja di
PDAM Tirta Bhagasasi, membagi
kan pengalaman tentang jaringan
perpipaan.
Sebagai orang teknik dan distri
busi, ia bisa menyerap ilmu dari
bimbingan konsultan. Sistem ja
ringan perpipaan, semuanya harus
sesuai dengan kebutuhan, kemam
puan produksi, dan rencana per
kembangan tata ruang. Itu semua
ada estetika jaringan perpipaan.
Bagaimana membuat suatu ran
cang bangun jaringan perpipaan.
Kita harus mampu menghitung
kebutuhan jaringan, disesuaikan
dengan jumlah pelanggan, dan
kebutuhan debit yang akan dibe
rikan dengan kebutuhan calon pe
langgan. “Kita tidak semena-mena
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menanam pipa”, ujarnya.
Cara yang benar membangun satu
jaringan perpipaan harus disesuai
kan dengan rencana tata ruang se
dikitnya lima tahun kedepan. Da
erah calon layanan ini harus kita
lihat dan tau perkembangan kede
pan seperti apa.
Jadi tidak ada bolak balik galian
pipa terjadi di satu lokasi.   Pema
sangan pipan harus dirancang 25
tahun kedepan, dan disesuaikan de
ngan perkembangan suatu daerah.
Perlu koordinasi dengan pengem
bang  yang membangun perumahan
yang bekerjasama dengan PDAM,
dan pemerintah daerah sesuai ren
cana umum tata ruang.
25 Tahun Kedepan
Dengan demikian, PDAM bisa
memasang pipa sebagai Jaringan
Distribusi Utama (JDU) walau in
vestasi awal sangat mahal. Maka,
kedepan hingga 25 tahun kemudi
an,  PDAM tidak perlu memasang
pipa lagi dan tidak perlu inves
tas lagi. Itu untuk pipa JDU. Se
dang pipa retikulasi atau jaringan
distrubisi tidak terlalu terbebani
lagi dengan investasi yang besar.
Dalam pemasangan jaringan yang
investasinya sangat besar, juga ha
rus bisa melihat daya beli masyara
kat dan pangsa pasar. Membangun
jaringan kalau bisa harus bersama

berita UTAMA
an dengan produksi air.
Adapun tahapan jaringan perpi
pan yakni, Jaringan Distribusi Uta
ma (JDU) atau pipa tranmsisi, lalu
disambung jaringan pipa distribusi
hingga   pipa retikulasi. JDU mini
man ukuran 300 sampai 1.000 mili
meter (mm), pipa transmisi ukuran
150-25- mm, retikulasi atau pipa ter
tier ukuran 75 sampai 100 mm, dan
pipa dinas dari pipa tertier ke pipa
langgganan sampai meteran dengan
ukuran 3/4 mm atau 0,75 mm.
Sedang kualitas dan   jenis pipa
sesuai standar air minum, Darsono
mengakui adalah   jenis HDPE yang
usia teknis operasional sampai 40
tahun. Sedang PVC usia teknisnya
25 tahun. Presentasi pipa HDPE
yang terpasang di PDAM Tirta Bha
gasasi saat ini baru sekitar 10 perse
dari jaringan yang ada.
Keuntungan pipa HDPE, tahan
gempa, tahan tekanan berat, tahan
dalam korosip. Tapi jenis pipa ini
harganya sangat mahal. Kemu
dian,   kedalaman pipa   JDU   ti
dak boleh kurang dari dua meter
dari  permukaan tanah.
Perawatan pipa,  sebenarnya ter

gantung kualitas air. Pencucian
jaringan pipa wajib dilaksanakan
sesuai hasil bagian laboratorium.
Pencucian pipa biasa disebut wash
out (WO), dan dilakukan perawa
tan pendukung seperti pentil udara
dan  gate valve setiap enam bulan
sekali.
Pemasangan pipa juga harus
memperhitungkan rencana umum
tata uang (RUTR) daerah, seperti

pelebaran jalan, sungai sehingga
kedepan tidak ada lagi pipa air mi
num berada didasar jalan raya, da
sar sungai dan lainnya. Atau perlu
ada sarana berupa utilitas bersama
berupa gorong-gorong besar yang
disedikaan  pemerintah, dan dapat
digunakan oleh instansi seperti tel
kom, PLN, gas, PDAM, kabel op
tik  dan lainnya, ungkap Darsono.
(berbagai sumber/jon)
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HUKUM & HUMAS

Fungsi dan Peran
Humas Dalam
Sebuah Perusahaan

M

enurut Effendy dalam
buku   “Hubungan Ma
syarakat Suatu Komu
nikoliogis” (Ruslan, 2002:9),
mengemukakan bahwa ada empat
fungsi dari Public Relations yaitu:
a. Menunjang kegiatan manaje
men dalam mencapai tujuan
organisasi. Humas/Public Re
lations bertanggung jawab da
lam kegiatan organisasi untuk
mencapai tujuan yang diingin
kan perusahaan/organisasi.
b. Membina hubungan yang har
monis antara organisasi   de
ngan publik baik publik ekster
nal maupun publik internal.
Humas menjalin hubungan
baik dengan berbagai kalangan
publik baik internal maupun
eksternal.
c. Menciptakan komunikasi dua
arah timbal balik dengan me
nyebarkan informasi dari orga
nisasi kepada publik dan me
nyalurkan opini publik kepada
organisasi. Humas berfungsi
dalam
mengkomunikasikan
informasi organisasi kepada
publik dan mengkomunikasi
kan opini publik kepada orga
nisasi.
d. Melayani publik dan menasi
hati pimpinan organisasi demi
kepentingan umum.
Humas berfungsi memberi pe
layanan yang baik terhadap publik
dan memberi nasihat kepada pim
pinan organisasi.
Sedangkan menurut Nova pada
buku ”Crisis Public Relations”
(2011:53) tujuan yang ingin di
capai dalam bidang humas/public
relations, yaitu komunikasi inter
nal  dan komunikasi eksternal.
a. Tujuan Komunikasi Internal
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gas dasar Humas ialah menjalin dan
menciptakan hubungan baik antar
publik organisasi dan memfasilita
si komunikasi dua arah  yang terja
di diantara keduanya, baik dengan
publik internal maupun eksternal.
Fungsi

Oleh: Drs Yusmet SH MH
Pjs Kabag Hukum
dan Humas
(personil/anggota institusi). Ke
giatan yang mendukung tugas
humas dalam komunikasi in
ternal seperti memberikan in
formasi sebanyak dan sejelas
mungkin mengenai institusi,
menciptakan kesadaran ang
gota/personil mengenai peran
institusi dalam masyarakat,
dan menyediakan sarana untuk
memperoleh umpan balik dari
anggotanya.
b. Tujuan Komunikasi Ekster
nal (Masyarakat). Kegiat
an yang mendukung tugas
humas dalam komunikasi eks
ternal meliputi memberikan in
formasi yang benar dan wajar
mengenai institusi, mencipta
kan kesadaran mengenai peran
institusi dalam tata kehidu
pan umumnya, dan memberi
kan motivasi untuk menyam
paikan citra baik.
Berdasarkan pendapat diatas, tu
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Humas atau Public Relations
adalah fungsi manajemen yang
termasuk baru. Tetapi humas telah
diakui sejak semula sebagai sa
lah satu unsur penting dalam men
capai keberhasilan perusahaan
yang bergerak di bidang komer
sial maupun   nonprofit. Bagian
humas adalah sebuah kelompok
administratif yang membantu
para manajer dari semua bagian
dalam melaksanakan   fungsi   hu
bungan   masyarakat.
Humas bertanggung jawab ter
hadap perencanaan aktivitas-ak
tivitas humas, menetapkan media
komunikasi dan membantu serta me
nasihati eksekutif lini (line executi
ve) dalam melaksanakan tanggung
jawab administratif untuk humas,
mengkoordinasikan dan memper
satukan fungsi-fungsi. Menghi
langkan duplikasi aktivitas-aktivi
tas, menjamin suatu program yang
seimbang, dan menyajikan ke
terampilan khusus yang esensial
dalam memproduksi materi komu
nikasi.
Umumnya, posisi humas meli
puti satu atau lebih fungsi be
rikut (Moore, 2004:149) dalam
buku “Humas Membangun Ci
tra dengan Komunikasi”. Yakni:
penyusunan kegiatan (program
ming), keterpautan (relationship),
penulisan dan penyuntingan (wri
ting and editing), informasi (in

HUKUM & HUMAS
formation), produksi (production),
peristiwa khusus (special events),
pidato (spiking), penelitian dan
penilaian (research and evalua
tion).
Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa Humas
berfungsi untuk membina hubu
ngan yang harmonis antar kar
yawan dalam perusahaan. Itu
dilakukan dalam beragam ma
cam program yang disusun dalam
upaya menjalin  hubungan yang le
bih baik dan harmonis antar karya
wan sebagai salah satu khalayak
sasarannya sehingga dapat tercipta
lingkungan kerja yang dinamis.
Employee Relations
Definisi Employee Relations
menurut Neni Yulianita dalam
buku  dasar-dasar public relations:
“Employee relations yaitu kegia
tan humas/public relations untuk

memelihara hubungan, khususnya
antara manajemen dengan para
karyawannya”. (Neni Yulianita,
2005:59).
Menurut Frank Jefkins dalam
bukunya “Public Relations”, bah
wa publik internal atau employee
relations tersebut sama penting
nya dengan hubungan masyara
kat eksternal, karena kedua bentuk
hubungan masyarakat tersebut di
umpamakan sebagai dua sisi mata
uang yang mempunyai arti yang
sama dan saling terkait erat satu
sama lain.
Dengan demikian dapat juga diar
tikan bahwa hubungan kepegawaian
(employee relations) tersebut tidak
dilihat dalam pengertian yang sem
pit, yaitu sama dengan hubungan
industrial yang hanya  menekankan
pada unsur-unsur proses “produksi
dan upah”, yang terkait dengan
“lingkungan kerja”.
Pengertiannya lebih dari itu,

hubungan tersebut dipengaruhi
oleh hubungan komunikasi in
ternal antara karyawan dengan
karyawan lainnya, atau hubung
an antara karyawan dan manaje
men perusahaan yang efektif.
Dari penjelasan di atas jelas pe
ran Humas untuk membina hu
bungan antar karyawan (employee
relations) dengan baik. Membi
na adalah membangun, mendiri
kan, atau mengusahakan sesuatu
agar lebih baik dari sebelumnya.
Humas disini adalah yang ber
peran untuk dapat membina hu
bungan yang baik antar karyawan,
membuat situasi lingkungan kerja
yang baik dan harmonis.
Sehingga karyawan dapat memberi
kan kepercayaannya kepada perusa
haan dan mempunyai rasa memiliki
(sense of belonging) terhadap perusa
haan serta melakukan pekerjaan deng
an baik untuk dapat mewujudkan visi
dan misi perusahaan. (*)
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Kilas

PDAM Jalin Kerjasama

Pembayaran Air
dengan BNI

PDAM Tirta Bhagasasi
menambah opsi
pembayaran yang dapat
dilakukan pelanggan
dengan dijalinnya
kerjasama dengan BNI
Kantor Cabang Bekasi.

P

erjanjian kerjasama ditan
datangani Direktur Utama
PDAM Tirta Bhagasasi Usep
Rahman Salim dan Pimpinan BNI
Cabang Bekasi Stefanus Darjono de
ngan disaksikan Direktur Umum Ulan
Ruslan dan CEO BNI Wilayah Jakar
ta Kemayoran Indomora Harahap.
Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi
bisa memanfaatkan fasilitas pem
bayaran “online” ini melalui mesin
ATM BNI, mesin ATM bersama,
hingga layanan SMS “banking”,
internet “banking”, juga “mobile
banking”. Transaksinya pun dapat
dilakukan di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, mengingat sebagian pe
langgan berada di pelosok desa di Kabu
paten Bekasi, layanan yang ditawarkan
BNI juga ditambah dengan kesiapan
559 Agen 46 menerima pembayaran
tagihan rekening air pelanggan PDAM
yang jangkauannya lebih luas.
Direktur Utama PDAM Tirta Bha
gasasi Bekasi Usep Rahman Salim
menyebutkan kerjasama dengan BNI
melengkapi pilihan pembayaran lain.
Sebelumnya, kerjasama pembayaran
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‘online’ juga sudah dijalin dengan BTN,
BRI, BJB Syariah, dan Kantor Pos.
“Namun memang kontribusinya
masih kecil, belum sesuai harapan.
Dari 220.000 pelanggan di kota dan
kabupaten, baru 20 persen di antaran
ya yang sudah memanfaatkan fasilitas
pembayaran ‘online’ ini,” katanya.
Melalui kerjasama dengan BNI
tersebut, Usep berharap pelanggan
yang mendapatkan lebih banyak pi
lihan bisa mulai mengubah pola ke
nyamanan pembayarannya.
“Dibandingkan biaya yang harus
dikeluarkan untuk ongkos ke loket
pembayaran di kantor cabang, ten
tunya lebih murah membayar ad
ministrasi bank Rp 2.500,” katanya.
CEO BNI Wilayah Jakarta Kema
yoran Indomora Harahap menyebut
kan, jalinan kerjasama ini merupakan
bentuk layanan kepada masyarakat
dalam hal memberikan kemudahan
pembayaran tagihan rekening air.
Ia menyebutkan potensi kerjasama

ini terbilang besar, mengingat ba
nyaknya jumlah karyawan juga na
sabah BNI di Bekasi yang mencapai
400.000 rekening.
“Kepada karyawan, kami wajib
kan membayar tagihan airnya se
cara ‘online’, demikian juga nasa
bah kami dorong lakukan hal yang
sama. Setelah itu, baru masyarakat
luas yang kami harap mulai beralih
membayar ‘online’ melalui BNI.
Maka dari itu, sosialisasi akan di
gencarkan, baik melalui media mas
sa maupun pemasangan spanduk di
setiap kantor cabang,” katanya.
Dua bulan pascapenandatanganan
kerjasama, kesiapan teknis terus di
matangkan agar pelanggan bisa se
gera menikmati kemudahan pem
bayaran rekening PDAM melalui
layanan perbankan BNI.
“Integrasi sistem terus disempurnakan.
Kami ingin bisa segera melayani pem
bayaran rekening air pelanggan PDAM
Tirta Bhagasasi,” katanya. (nay)

sosok

A

Menggapai
Husnul Khotimah

rti Husnul Khotimah adalah
akhir yang baik. Kebalikan
dari itu adalah  Suul Khoti
mah atau akhir yang buruk. Sudah ba
rang tentu setiap  muslim ingin men
gakhiri hidupnya dengan akhir yang
baik, karena hal tersebut didasari oleh
keyakinan bahwa setelah kematian
ada kehidupan yang abadi.
Artinya dimana segala perbuatan
(amal) baik dan buruk selama di dunia
ada perhitungannya di akherat kelak.
Karena itulah maka akhir yang baik
(Husnul Khotimah) adalah meru
pakan dambaan setiap  muslim. Tapi
sayang tidak setiap orang mendapat
kannya, bukan!?
Ketika berbicara Husnul Khoti
mah, maka yang kita bicarakan se
sungguhnya adalah soal kematian,
yaitu kapan kita mati, bagaimana
kita mati dan dimana kita mati?.  Ka
pan waktunya manusia mati tidak
ada satupun manusia yang mengeta
huinya dengan pasti.
Sama halnya dengan kita tidak tahu
tentang jodoh dan rezeki. Namun
sama  dengan jodoh dan rezeki  maka
sesungguhnya kematian dengan akhir
yang baik (Husnul Khotimah), juga
perlu diupayakan kejadiannya.
Kematian adalah sesuatu yang
pasti datangnya. Waktunya pun   te
lah ditetapkan dan tidak bisa diun
dur atau dimajukan sedetikpun. Ada
orang  yang ketika ajalnya tiba sedang
bersujud kepada Allah, maka orang
itu mengakhiri hidupnya dengan akhir
yang baik (Husnul Khotimah).
Tapi ada orang yang mati ketika se
dang berada di tempat maksiat. Berar
rti orang itu mengakhirinya dengan
akhir yang buruk (Suul Khotimah).
Dari sini bisa kita tarik kesimpulan
bahwa waktu kematian adalah per
hitungan  pasti alam, sementara  ba
gaimana dan dimana kita mati adalah
problem sosial tergantung perilaku
manusia bersangkutan.
Semua orang khususnya ketika te

Oleh : Usep Rahman Salim,
S.Sos MM

lah berada diusia senja mendamba
kan hidup bahagia dan mati dalam
husnul khotimah, itu pasti!. Tapi
apakah setiap orang mendapatkan
nya, belum tentu bukan !?
Kebahagiaaan itu tidak harus den
gan   bentuk tampilan yang “wah”
berkelimpahan harta, kebahagiaan itu
adanya dilubuk hati  terdalam manu
sia, hanya manusia   bersangkutan
lah yang merasakannya. Begitu juga
dengan akhir dari kematian seseorang
adalah tergantung manusia yang ber
sangkutan yang merasakannya.
Hanya saja  bedanya bila di dunia
problem bahagia tidaknya, manusia
masih bisa menyadari untuk mem
perbaikinya, tapi   dalam hal kema
tian yang terjadi hanyalah   sesal
tak berguna. Dengan pemahaman
itu,  maka  manusia dalam menjalani
hidupnya haruslah  selalu sadar ten
tang datangnya   kematian, karena
waktunya pasti. Tinggal lagi dimana
dia mati dan bagaimana caranya dia
mati adalah sepenuhnya manusia itu
sendiri yang memilihnya.
Islam  telah membimbing manusia
untuk mendapat kebahagiaan dunia
akherat, yaitu bahwa dihati yang
lembut dan hati yang selalu mengin
gat Allah lah terletak sumber keba
hagiaan manusia.
Ada pepatah Arab  yang mengata

kan “bunga yang indah tidak mung
kin tumbuh dibatu yang keras, bunga
yang indah hanya mungkin tumbuh
ditanah yang baik. Begitu pula tidak
mugkin kebahagiaan tumbuh dari
hati yang lalai mengingat Allah.
Husnul Khotimah adalah dambaan
setiap muslim. Tapi apakah memper
olehnya seperti menghitung kancing
atau judi? Jawabannya pasti tidak.
Husnul khotimah adalah konsistensi
menjalani hidup, selalu ingat akan
kekuasaan Allah.
Bila berbuat salah baik kepada ma
nusia maupun Allah, maka segera  me
minta maaf dan istigfar memohon am
punan Allah. Kesimpulannya adalah
untuk mendapatkan akhir yang baik
(Husnul Khotimah) perlu diperjuang
kan untuk memperolehnya.
Hal-hal yang perlu dilakukan ada
lah antara lain :
1. Membiasakan melakukan ketaa
tan, seperti menjalankan yang di
perintahkan dan menjauhkan yang
dilarangnya.
2. Selalu membayangkan beratnya
kematian, dapat dilakukan dengan
ziarah kubur atau tajiah kepada
yang meninggal dan mengantar
kan ketempat pemakaman.
Selalu berdoa kepada Allah agar
dimatikan dalam keadaan Kus
nul Khotimah.
3. Bergaul dengan orang-orang
soleh.
4. Menjauhi kebiasaan buruk.
5. Membiasakan wudhu sebelum
tidur.
6. Melazimi zikir, istigfar.
7. Buang jauh-jauh sifat mudah
marah.
8. Menyadari dan selalu berniat un
tuk meminta maaf kepada orang
yang kita pernah berbuat salah
kepadanya atau mendoakannya.
9. Memberi maaf dan tidak pen
dendam dan lainnya.
Semoga kita diwafatkan oleh Allah
dalam Kusnul Khotimah. Amin.

EDISI 18 / JULI-AGUSTUS 2017

| 17

sejarah

Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi

Bekasi Tempat Kami

(HUT Kabupaten Bekasi ke 67 tahun 2017)
Bekasi adalah suatu
wilayah penyangga
Ibukota DKI Jakarta.
Di zaman Hindia
Belanda, Bekasi
masih merupakan
Kewedanaan (District),
termasuk Regenschap
(Kabupaten)
Meester Cornelis.

S

aat itu kehidupan masyarakat
nya masih di kuasai oleh para
tuan tanah. Kondisi ini terus
berlanjut sampai pendudukan militer
Jepang. Pendudukan militer Jepang
turut merubah kondisi masyarakat
saat itu. Jepang melaksanakan Ja
panisasi di semua sektor kehidupan.
Nama Batavia diganti dengan nama
Jakarta. Regenschap Meester Cor
nelis menjadi KEN Jatinegara yang
wilayahnya meliputi Gun Cikarang,
Gun Kebayoran dan Gun Matraman.
Setelah proklamasi kemerdekaan
RI tanggal 17 Agustus 1945, struk
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tur pemerintahan kembali berubah,
nama Ken menjadi Kabupaten, Gun
menjadi Kewedanaan, Son menjadi
Kecamatan dan Kun menjadi Desa/
Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Ka
bupaten Jatinegara selalu berubahubah, mula-mula di Tambun, lalu ke
Cikarang, kemudian ke Bojong (Ke
dung Gede).
Pada waktu itu Bupati Kabupaten
Jatinegara adalah Rubaya Surya
naatamirharja.Tidak lama setelah
pendudukan Belanda, Kabupaten
Jatinegara dihapus, kedudukannya
dikembalikan seperti zaman Re
genschap Meester Cornelis menjadi
Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi
masuk kedalam wilayah Batavia
En Omelanden. Batas Bulak Kapal
ke Timur termasuk wilayah negara
Pasundan di bawah Kabupaten Ker
awang, sedangkan sebelah Barat
Bulak Kapal termasuk wilayah neg
ara Federal sesuai Staatsblad Van
Nederlandsch Indie 1948 No. 178
Negara Pasundan.
Setelah tahun 1949, sekitar 40.000
rakyat Bekasi berunjuk rasa di Alun-
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alun Bekasi pada tanggal 17 Febru
ari 1950. Inti dari unjuk rasa terse
but adalah penyampaian pernyataan
sikap sebagai berikut :
‘Rakyat Bekasi mengajukan usul
kepada Pemerintah Pusat agar Kabu
paten Jatinegara diubah menjadi Ka
bupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap
berdiri di belakang Pemerintah Nega
ra Kesatuan Republik Indonesia’.
Dan berdasarkan UU Nomor 14
Tahun 1950 terbentuklah Kabupat
en Bekasi, dengan wilayah terdiri
dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan
(termasuk Kecamatan Cibarusah)
dan 95 desa. Angka-angka tersebut
secara simbolis diungkapkan dalam
lambang Kabupaten Bekasi dengan
motto “SWATANTRA WIBAWA
MUKTI”.
Pada akhirnya tanggal 15 Agus
tus 1950 Bekasi resmi menjadi
Kabupaten Bekasi. Saat itu yang
pertama kali memimpin Bekasi
adalah R. Soehandan Umar se
bagai Bupati periode 1949-1951.
Setelah itu Bekasi dipimpin oleh
K.H Noer Alie pada periode 1951

sejarah
selama tiga bulan (jabatan semen
tara). Selanjutnya Bekasi dip
impin R. Sampoerno Kolopaking
periode 1951-1958. Jabatan tu
juh tahun yang emban R. Sam
poerno Kolopaking akhirnya di
gantikan M. Nausan dari periode
1958-1960 dan RMKS Prawira
Adiningrat (1958-1960),. Pada
tahun 60’an Maun Alias Ismaun
memimpin Bekasi periode 19601967. Melanjutkan pemerintahan
Maun, MS. Soebandi menjadi Bu
pati Bekasi periode 1967-1973,
Kemudian dilanjutkan H. Abdul
Fatah menjadi Bupati Bekasi da
lam dua periode (1973-1978 dan
1978-1983). Setelah berakhir
masa jabatan H. Abdul Fatah, ja
batan selanjutnya H. Suko Mar
tono menjadi Bupati Bekasi se
lama dua periode (1983-1988 dan
1988-1993). Pada periode 19931998 Bupati Bekasi dijabat H.
Moch Djamhari. Memasuki masa
reformasi dan tahun milenium
Bekasi dipimpin H. Wikanda Dar
mawijaya periode 1998-2004, dan
dilanjutkan Drs. M. Saleh Manaf
periode 2004-2006. Selanjutnya
digantikan oleh Drs. HR. Herry
Koesaeri S, M.Si periode 16 Feb
ruari-27 April 2006 (pelaksana
tugas harian), setelah digantikan
sementara pelaksana tugas harian,
Drs. H. Tenny Wishramwan M.Si
periode 27 April 2006-19 April
2007. Akhirnya jabatan pelaksa
na tugas harian kembali diemban
Drs. HR. Herry Koesaeri S, M.Si
periode 19 April-14 Mei 2007.
Selanjutnya Drs. Sa’aduddin MH.
MM menjadi Bupati Bekasi terpi
lih periode 14 Mei 2007-14 Mei
2012. Menjadi sejarah saat Bekasi
dipimpin dr. Neneng Hasanah Ya
sin sebagai Bupati Bekasi perem
puan yang pertama, sekaligus
menjabat dua periode mulai dari
14 Mei 2012-14 Mei 2017 dan 22
Mei 2017-2022.
Akhirnya Kabupaten Bekasi di
mekarkan menjadi dua pemerintah
an antara Kota dan Kabupaten Be
kasi pada tahun 1997 silam.
Dari dua pemerintahan tersebut
Kota dan Kabupaten Bekasi adalah
saudara kandung, sebab tanpa ada

nya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi
tidak akan terlahir.
Pembangunan sendiri di Kabupa
ten Bekasi kini kian pesat, mulai
dari kawasan industri hingga ka
wasan bisnis terpadu. Bahkan seIndonesia Kabupaten Bekasi adalah
kawasan industri terbesar se-Asia
Tenggara.
Dengan perkembangan yang begi
tu pesat di Kabupaten Bekasi, baik
dari segi infrastruktur, pendidikan
dan kesehatan, menjadi suatu ke
banggan tersendiri bagi masyarakat
yang ada di 23 Kecamatan di Kabu
paten Bekasi.
Bicara soal Kabupaten Bekasi me
mang menarik dan ‘seksi’. Sebab,
banyak sejarah yang tersimpan di
sana, mulai dari pemberontakan pe
muda Bekasi terhadap tentara Nip
pon (Jepang). Saat itu di Kali Bekasi
tepatnya di Jalan H Juanda, hingga
hadirnya Presiden RI pertama Ir.
Soekarno di Alun-alun Bekasi un
tuk berpidato, sehingga mengobar
kan semangat jiwa para pemuda
Bekasi dikala itu untuk cinta tanah
air.(ayi)
Sumber : https://id.wikipedia.
org/wiki/Kota_Bekasi dan https://
basipda.bekasikab.go.id/index.php
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kegiatan cabang

Kerjasama
Solid Capai
Kinerja
Terbaik
Menjalankan roda
organisasi ditempat
kerja adalah sebuah
hal yang tidak mudah
dilakukan bagi
sebagian orang.

B

anyak perusahaan yang di
pimpin oleh orang yang tidak
tegas dan lebih mementingkan
kepentingan pribadi, alhasil membuat
perusahaan itu sendiri 'bangkrut'.
Maka, untuk menjalankan roda or
ganisasi yang baik didalam perusahaan.
Pemimpin harus dapat menekankan

teamwork sebagai acuan dalam bekerja,
terlebih dalam hal melayani.
Positif dan percaya terhadap bawa
han menjadi salah satu kunci sukses
dalam menjalankan roda tersebut.
Namun, itu semua mesti diimbangi
dengan pengontrolan, agar bawahan
tidak menyimpang dari prosedur yang
sudah ditetapkan oleh perusahaan,
dan dapat memberikan motivasi, seh
ingga bawahan menjadi inovatif serta
visioner. Hal itu diungkapkan Kepala
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Ca
bang Tambun, Asep Supriyadi S,AB.
Bagi pria yang sudah menjabat kepala
cabang sekitar tiga tahun di Tambun
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tersebut, hanya satu kata untuk sukses
dalam memimpin sebuah cabang, yakni
teamwork. Tapi tidak boleh juga terke
san landai, sehingga ada penafsiran da
pat dimanfaatkan oleh bawahan. Ia juga
mengakui, tegas saat memimpin seba
gai kunci berjalannya roda perusahaan
dengan baik, namun tegas yang diter
apkannya itu bukanlah seperti 'tangan
besi'.
"Keluhan masyarakat disini (Tambun)
sedikit dibandingkan cabang yang lain,
karena saya selalu tegas dan langsung
laksanakan tugas untuk perbaiki kebo
coran atau keluhan warga. Saya pun se
lalu monitor bawahan agar terciptanya

kegiatan cabang
sinergi," ungkap Asep.
Saat ini, kata Asep, pihaknya sedang
menerapkan sistem alat pengukur ma
nometer dibeberapa titik rumah pe
langgan. Alat tersebut berguna untuk
mengetahui apakah ada tekanan air di
titik yang menjadi keluhan pelanggan.
Alatnya sendiri, diakuinya dari angga
ran pribadinya, dan alat tersebut ditem
patkan di sepuluh titik sebagai indika
tor tekanan debit air di rumah warga.
Ia juga menjelaskan, sudah sekitar
sepuluh hari Cabang Tambun melaku
kan uji coba penambahan debit air se
banyak 7 literperdetik, itu sebagai upa
ya untuk lebih memuaskan masyarakat
secara maksimal dan menekan angka
kebocoran.
Untuk memenuhi kebutuhan air, lanjut
pria angkatan 1994 ini. PDAM dalam
waktu dekat akan melakukan kerjasa
ma dengan swasta untuk penambahan
kapasitas debit air sebanyak 200 liter
per detik di wilayah Tambun.
"Penambahan debit air dalam rang
ka penuhi kebutuhan pelanggan," tu
turnya.
Dengan adanya kerjasama itu, diper
kirakan untuk lima tahun kedepan Ca
bang Tambun tidak akan kekurangan air.
Saat ini, Cabang Tambun memiliki
dua Instalasi Pengolahan Air (IPA)
dengan kapasitas masing-masing IPA
50 liter per detik dan 60 liter per detik.

Dan selama Asep menjabat, sebanyak
2000 SL bertambah. Namun penamba
han itu tidak merubah Jaringan Distri
busi Utama (JDU) alias mengandalkan
JDU lama, sehingga efisiensi dalam hal
anggaran.
Atas prestasi yang sudah diraih, ia ber
harap kedepan PDAM mampu berdi
ri sendiri dan menjadi andalan bagi

masyarakat Bekasi dalam hal pelayanan
air bersih.
"Harapan kedepan, seharusnya PDAM
dapat menyediakan air sendiri, kita kuat
dan mampu bikin sendiri. Dan kede
pannya tidak ketergantungan dengan
swasta, namun saat ini kita perlu meng
gandeng swasta untuk memenuhi kebu
tuhan air," harapnya. (ayi)
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Pjs Dirus dan Dirtek PDAM Tirta Bhagasasi

Bupati & Wali Kota Tunjuk

Usep Rahman Salim

B

upati dan Wali Kota Bekasi
Neneng Hasanah Yasin dan
Rahmat Effendi, menun
juk Usep Rahmam Salim menjadi
pejabat sementara (Pjs) Direktur
Usaha (Dirus), dan Direktur Teknik
(Dirtek) PDAM Tirta Bhagasasi.
Kedua jabatan itu, sejak tanggal 4
Juli 2017, kosong karena pejabat
lama masa tugasnya telah habis.
Surat Bupati dan Wali Kota terkait
penunjukan Usep Rahman Salim
yang kini juga menjabat Direkrut
Utama (Dirut) di PDAM milik ber
sama Pemkab dan Pemkot Bekasi
itu, dibacakan anggota Dewan Pen
gawas PDAM tersebut, Nurhawi Af
fandi yang hadir dalam acara serah
terima jabatan, Juli 2017.
Disebutkan, Usep Rahman Salim
sebagai Pjs Dirus dan Dirtek PDAM
Tirta Bhagasasi, paling lama enam
bulan, hingga terpilih pejabat defen
itif. Sedang untuk mengisi jabatan

Dirus dan Dirtek yang baru, akan
dilakukan melalui open biding, dan
baru akan dimulai prosesnya Agus
tus 2017 oleh Dewan Pengawas
PDAM tersebut.
Ketua Dewan Pengawas PDAM
Tirta Bhagasasi Slamet Supriadi
yang juga menjabat Kepala Bappeda
Kabupaten Bekasi menegaskan, pe
nunjukan Usep yang saat ini menja
bat Dirut PDAM dan merangkap se
bagai Pjs Dirus dan Dirtek, menjadi
kewenangan Bupati dan Wali Kota
Bekasi sebagai pemilik PDAM.
“Bupati dan Wali Kota Bekasi tidak
menunjuk Direktur Umum (Dirum)
PDAM Tirta Bhagasasi Ulan Ruslan
sebagai Pjs Dirtek atau Dirus, kare
na Dirum mengelola dan mengelur
kan anggaran, jadi tidak tepat men
jabat sebagai Dirus atau Dirtek yang
melakukan transaksi,” katanya.
Usep mengaku tugasnya sebagai
Dirut dan menjabat sebagai Pjs Di
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rus dan Dirtek, sangat berat. Ia ber
harap secepatnya jabatan Dirus dan
Dirtek yang baru, segera ditetapkan.
Usep juga mengajak Dirum Ulan
Ruslan yang masih muda dan en
ergik, bersama semua pegawai, da
pat meningkatkan kerja sama dalam
melayani masyarakat Kabupaten
dan Kota Bekasi akan ketersediaan
dan kebutuhan air bersih.
Slamet Supriadi menambahkan,
proses pengangkatan dua direksi
defenitif yang saat ini belum terisi,
harus melalui proses sesuai Per
aturan Menteri Dalam Negeri no
mor 2 tahun 2007, melalui penja
ringan dan uji kelayakan.
Ia berharap untuk mengisi jabatan
dua direksi bidang tersebut, dapat
diikuti dari internal PDAM Tirta
Bhagasasi. Adapun Dirus yang masa
bhaktinya sudah berakhir, Maman
Sudarman dan Dirtek Arudji Kar
tawinata. (jon)

Purna bhakti

Layani Masyarakat

Sepenuh Hati
T

ahun ini PDAM Tirta Bhagasa
si Bekasi kembali mem purna
bhaktikan dua pegawainya.
Dua orang pegawai tersebut, adalah pe
gawai yang sudah lebih dari 24 tahun
mengabdikan dirinya untuk melayani
air bersih, yakni Sukarto S.AB dan H.M
Zuhdi S.AB.
Sukarto adalah pegawai angkatan
1981 dan sudah mengabdi selama 35 ta
hun, jabatan terakhir dia adalah Kepala
Cabang Rawa Tembaga atau biasa di
sebut Paket.
Sedangkan H.M Zuhdi adalah pegawai
angkatan 1992 dan sudah mengabdi
selama 24 tahun di PDAM Tirta Bha
gasasi Bekasi, jabatan terkahirnya ada
lah Ka.Sie Adm & Keuangan Cabang
Lemah Abang.
Kedua pegawai ini adalah sosok yang
patut dicontoh bagi pegawai yang masih
aktif, karena banyak terobosan yang
sudah diberikan untuk perusahaan, ter
lebih dalam hal pelayanan.
Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasa
si Bekasi, Usep Rahman Salim, menga
takan, banyak kontribusi yang sudah
diberikan oleh kedua pegawai ini. Maka
itu, generasi penerus harus dapat men
contoh dan memberikan banyak kon

tribusi seperti pemikiran dan ide kre
atif untuk kepentingan perusahaan dan
masyarakat.
Usep menambahkan, bagi para bawa
han atau pegawai yang pernah menjadi
anak buah kedua pegawai ini, dapat me
resapi ilmunya. Karena ilmu dari kedua
pegawai ini sudah terbukti dan dapat
dikembangkan dimasa depan.
Sukarto menuturkan, sangat berterima
kasih ke PDAM atas apa yang sudah

diberikan kepadanya selama 35 tahun
ini. Banyak pengalaman yang dida
pat, apalagi tugas utamanya melayani
masyarakat untuk mendapatkan air ber
sih.
Ia juga tidak menyangka, kalau PDAM
bisa maju dan menjadi perusahaan be
sar seperti sekarang ini. Ia menyarankan
kepada pegawai yang masih aktif untuk
bisa berkembang, dan dapat melayani
masyarakat dengan sepenuh hati.
"Kita sudah menjadi perusahaan yang
besar. Maka itu harus dapat melayani
masyarakat dengan baik," ungkap pria
kelahiran Yogyakarta ini.
Ditempat sama, Zuhdi mengatakan,
bahwa apa yang sudah dilakukannya
untuk perusahaan, belum dapat memba
las apa yang sudah perusahaan berikan
kepadanya.
"Tidak mudah memang bekerja se
bagai pelayan masyarakat, namun kita
harus siap dan ikhlas dalam menjalan
inya sebagai ibadah," tuturnya.
Ia berharap, setelah pensiunnya ada
penganti yang lebih baik dari dirinya
dan menjadi kebanggaan untuk perusa
haan serta keluarga. Sehingga, apa yang
sudah dikerjakan selama ini tidak siasia dan membawa manfaat bagi banyak
orang. (ayi/sat)
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profil
Darsono 36 Tahun
Mengabdi

Selama 36 tahun
mengabdi di PDAM
Tirta Bhagasasi
Bekasi, adalah
suatu rentang
waktu yang
sangat panjang.

B

oleh dikatakan, sebagian
besar diusianya, bekerja
di perusahaan milik Pe
merintah Kabupaten dan Kota
Bekasi ini.
Maka, tak mengherankan, menum
puk sudah pengalaman yang di
sandangnya. Hal itu, diraih karena
selama 36 tahun mengabdi di peru
sahaan air minum tersebut. Dan se
lama itu pula, ia menekuni di bidang
teknik dan distribusi air.
Itulah yang menjadi kebanggaan
H Darsono, yang kini menjabat se
bagai Kepala Bagian Distribusi di
PDAM Tirta Bhagasasi.  
Pria bertubuh gempal ini, masuk
di perusahaan yang memproduksi

air bersih tersebut, sejak 13 April
1981 silam. Pekerjaan itu, dimulai
sesuai dengan tanggal dan bulan
lahirnya. Ia masuk pertama sekali,
hanya mengandalkan ijazah seko
lah dasar (SD). Maka, Darsono
ayah empat anak yang sering dis
apa pak Dar ini, memulai karirnya
sebagai pesuruh atau officeboy.
Kala itu, perusahaan  bernama ba
dan pengelola air minum (BPAM)
dibawah Ditjen Cipta Karya De
partemen Pekejaan Umum. “Saat
itu saya di bagian pembantu umum
atau sebagai pesuruh sekarang
disebut officeboy. Beberapa bu
lan kemudian, saya dipindah ke
bagian produksi sampai 1986 di
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Cabang Kota Poncol. Pertengahan
1986 dimutasi di bagian distribusi
di kantor pusat Jalan Komodo Pe
rumnas Satu Bekasi sampai 1996.
Waktu itu belum ada unit,” tutur
kakek tiga cucu ini.
Saat BPAM gabung jadi PDAM
tahun 1996, ia dipindah ke Ca
bang Rawatembaga, sebagai staf
teknik. Lalu tahun 1999, diper
caya sebagai kepala seksi (Kasi)
Distribusi di Kantor Cabang Kota.
Tahun 2003, ia  dipindah ke Kan
tor Cabang Pondokungu, sebagai
kepala   seksi distribusi menggan
tikan Usep Rahman Salim yang
saat ini menjadi Direktur Utama
PDAM Tirta Bhagasasi.

profil
Tahun 2009 sampai 2011   masih
di Cabang Pondokungu, ia diper
caya   menjadi pelaksana tugas (Plt)
Kepala Cabang Pondokungu.   Ta
hun 2011 sampai 2012, kembali
mendapat tugas baru menjadi Kacab
Cikarang Utara. Akhir 2012 sampai
2013, pria asal Purwokerto Jawa
Tengah itu, menjadi Kepala Cabang
Kota. Lalu, akhir 2013, ia   dipindah
sebagai  Kacab Rawalumbu sampai
2014.
Berkat kinerjanya yang baik, tahun
2014 dipindah lagi sebagai   Kacab
Rawatembaga sampai 2015. Tak
lama di Cabang Rawatembaga, Dar
sono, salah seorang pegawai yang
kini paling senior,  pada 2015 diper
cayakan menjadi Kabag Perawatan
di kantor pusat sampai Mei 2017.
Kemudian, dipindah menjadi Kabag
Distribusi pada Mei 2017.
“Sampai sekaranag saya sudah
bekerja 36 tahun di PDAM. Saya
akan pensiun delapan bulan lagi
sampai 13 April 2018,” ungkapnya
Juli 2017.
Gaji Rp 10.000
Diawal masuk BPAM katanya
mengisahkan, kondisi BPAM tahun
1981, saat itu sebagai masa perin
tis. “Kita saat itu betul-betul ber
juang. Saat itu di bagian produk
si, saya hanya mendapat gaji Rp
10.000 per bulan. Sebagai seorang
bujangan ketika itu, penghasilan,
Rp 10.000, kondisi sangat su
lit dan prihatin. Jadi   saat itu kita
menerima apa adanya. Hanya kita
berharap ini sebagai pengabdian
untuk masa depan. Dan pekerjaan
itu kita tekuni sampai sekarang,”
kisahnya.
Saat itu karyawan jumlahnya baru
32 orang. Ia  sendiri pegawai nomor
induk 20. Namun, dari tahu ketahun,
karirnya terus naik karena bekerja
tekun dan keras serta disiplin.
Paling berkesan  baginya selama
bekerja, adalah   di bagian teknik.
“Saya suka dengan tantangan.
Suka dengan resiko, tapi resiko
yang positif. Kalau kita bisa me
nyelesiakan satu masalah, kita
merasa bangga dan senang. Apal
agi ada ucapan terimakasih dari

konsumen yang kita layani, ini se
suatu yang membahagiakan walau
pun pendapatan sangat tidak se
suai,” kilahnya.
Sebagai orang lapangan, ia me
ngaku duka hampir tidak ada, ka
rena cinta dengan pekerjaan seberat
apapun. Kalau ada pekerjaan di
lapangan sebagai orang teknik un
tuk kepetingan pelanggan atau kon
sumen, tidak pulang ke rumah ber
hari-hari, itu hal yang biasa baginya.
“Itulah sebagai bentuk kepuasan
kita. Maka, kedepan, harapannya
pengabdian pegawai bisa seperti
itu,” ia menambahkan.
Maka saat apel sebagai pembina
apel, ia selalu mengajak temantemannya agar tetap semangat dan
kerja keras untuk membesarkan
PDAM. Jika nanti sudah pensiun,
ia bukan menunduk, tapi mendo
ngak bahagia dapat bekerja sam
pai pensiun.
Harapan Darsono kedepan di
PDAM, bisa mengikuti kemajuan
teknologi yang ada saat ini. Ka
rena saat ini penggunaan teknologi
di PDAM belum sesuai yang kita
harapkan. Itulah tugas yang mudamuda saat ini.
BagaIkan Alang-alang
Adapun motto hidup pak Dar, ia
akui bagiakan alang-alang yang  bisa
tumbuh dimana saja. “Mau di gu
nung, pantai, tanah tandus dan ke
ring, apalagi di tanah subur, tanaman
alang-alang selalu hidup. Alangalang dibakar, besoknya akan tetap
tumbuh subur. Dimana kita berpi
jak disitu kita bisa memberikan ke
hidupan. Alang -alang itu semuanya
berguna. Daun bisa jadi atap, akar
jadi obat. Jadi   berguna semuanya
dan ada manfaat bagi keluarga dan
orang lain,” ungkapnya.
Sebagai orang lapangan, dulu ia
mengaku pernah bertugas pencabut
meter konsumen yang menung
gak rekening pembayaran air. Saat
melaksanakan tugas, ada konsumen
yang marah, memaki, mengancam,
intimidasi, itu sudah biasa. Tapi
sampai saat ini kita bisa mengatasi
itu. Dan kita harus belajar bagaima
na menyikapi berbagai karakter

konsmen yang beragam   suku dan
agama, ia memaparkan.
Kalau ada pelanggan yang marah,
jangan dilawan dengan marah. “Se
bab pada prinsipnya, kalau marah
itu   bisa menyelesiakan masalah,
mari kita marah bersama. Tapi den
gan marah kita tidak akan bisa me
nyelesaikan masalah. Marah itu akan
menghabiskan energi positif   kita.
Kita akan capek, dan lelah. Jadi,
marah harus dibalas dengan ama
nah,” ia mengungkapkan.
Ia mengajak marilah kita pandaipandai mensyukuri nikmat yang
ada. Tapi kita harus bisa menyika
pi marahnya orang lain itu karena
apa. Bisa saja karena ada yang
kurang dari kita, tutur Darsono.
Ia mengisahkan, saat masuk PDAM
tahun 1981 hanya   ijazah   SD, ia
pun  terus menuntut ilmu sambil kerja.
Ia  baru tamat SMP 1985. Lalu  tamat
SMA tahun 1988. Dalam usia sudah
termasuk tua, Darsono baru mengin
jak bangku kuliah tahun 2008.   Dan
2012 baru selesai strata satu (sarjana)
dengan gelar SAB.
Selama menempuh pendidikan di
SMP, SMA dan perguruan tinggi,
semuanya dijalani   dengan seko
lah malam.   Ini sebuah perjuangan
keras. “Kerja pagi sampai sore,
dan malamnya menuntut ilmu,” ia
mengisahkan bagaimana pria yang
santun ini meraih pendidikan.
Dirinya mengakui menuntut il
mu sambil kerja karena menge
nang nasehat almarhum orangtuanya
tahun 1980-an. Saat itu orangtuanya
mengatakan, bahwa di zaman nan
ti harus mempunyai kertas sepotong
atau ijazah. Nasehat itulah yang di
jalankan hingga bisa mencapai pen
didikan sarjana, dengan sekolah
yang susah payah.
Hal itu pula yang ditularkan ke
pada empat anaknya menjadi sarjana
mengejar pendidikan lebih baik. Maka,
bagi Darsono, ilmu,  dan pengamalan
kerja yang diraih, tidak datang begitu
saja, Tetapi, semuanya itu diraih den
gan kerja keras, tekun, dan saling ber
bagi ilmu dengan sesama, demi kem
ajuan PDAM Tirta Bhagasasi untuk
memberikan pelayanan yang terbagi
bagi masyarakat akan ketersediaan air
bersih. (jon)
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kegiatan cabang pembantu

Melayani
Air Bersih di
Pelosok
Kontur tanah yang berbukit
atau elevasi tidak menyurutkan
semangat 'tukang ledeng' diwilayah
Bojongmangu, Kabupaten Bekasi,
untuk mendistribusikan air bersih
sampai kerumah pelanggan. Hal itu
tentunya menjadi sebuah tanggung
jawab yang mesti dilaksanakan
sebagai pelayan masyarakat.

B

ojongmangu memang terkenal dengan wilayah ber
bukit dan tidak ada sumber air di tanahnya. Maka itu,
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
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Bekasi disana, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi selalu berupaya
memberikan pelayanan yang terbaik bagi daerah yang ber
batasan dengan Karawang tersebut.
Jumlah pelanggan atau sambungan langganan (sl) yang ter
catat di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bojongmangu me
mang tidak begitu banyak seperti KCP lain yaitu sebanyak
2556 sl. Hal tersebut karena wilayah Bojonmangu lebih iden
tik dengan pelanggan domestik dan tidak ada pelanggan dari
perumahan.
Meskipun sl disana terbilang tidak begitu besar, namun se
mangat para pegawai tidak pernah surut untuk melayani war
ga dengan sepenuh hati.
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KCP Bojong
mangu adalah 75 liter per detik, 50 liter per detik dari IPA
baru yang diresmikan pada tahun 2015 lalu oleh Bupati Beka
si, Neneng Hasanah Yasin dan 25 literperdetik dari IPA lama
yang kekuatannya dinilai sudah tidak maksimal.
Sumber air baku untuk kedua IPA itu, KCP Bojongmangu
mengandalkan Kali Cibeet sebagai sumber yang terdekat dan
dinilai laik untuk diolah.
Meskipun tidak banyak sl, namun KCP Bojongmangu men
cakup tiga kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Bojong
mangu, Cikarang Pusat dan Serang Baru. Pelanggan sendiri,
didominasi oleh petani.
"Kebanyakan domestik artinya perkampungan. Tipikalnya
beda dengan perumahan, untuk pembayaran PDAM melalui

kegiatan cabang pembantu

panen (tunggu hasil panen), dan alham
dulilah meskipun petani mereka mau
bayar," ungkap Kepala KCP Bojong
mangu, Aep Juju Wahyudin, SAB.
Sudah dua tahun Aep menjabat sebagai
Kepala KCP, namun dirinya tidak per
nah mengeluh akan jarak yang ditempuh
dari rumahnya yang berada di daerah
Mustika Jaya, Kota Bekasi. Meskipun
jarak tempuh terbilang jauh, dia selalu
ingat akan janjinya sebagai pegawai
PDAM untuk siap ditempatkan dimana
saja demi melayani masyarakat.

Bicara suka atau duka menjadi kepala
KCP disana, kata dia, dinikmati saja.
Bila kerja melihat perjalanan yang jauh
dan gampang menyerah, hasilnya akan
tidak maksimal.
Dituturkan pria angkatan 1993 ini, dalam
bekerja harus dapat bekerja secara bersamasama. Artinya tidak ada yang menjadi 'man
dor' dan itu dapat menciptakan rasa kekelu
argaan secara tidak langsung.
"Sistemnya itu kita rangkul, kita re
kan kerja, sama-sama kita kerja dan
kita rangkul mereka. Anak buah jangan
kita jauhi dan kita kerja sama-sama,"
tuturnya.
Sedangkan dari segi pelayanan, pi
haknya selalu kompak ketika ada keboc
oran pipa untuk langsung diperbaiki. Pipa
yang kerap bocor, kata dia, pipa diameter
2-3 inci dan itu biasanya akibat galian ka
bel dan lainnya.
Dari segi pelanggan sendiri, lanjut Aep,
pihaknya selalu kerjasama dengan RT,

RW dan aparat setempat untuk menjadi
pelanggan PDAM. Pro aktif terhadap RT,
RW dan aparat setempat, tambah Aep,
menjadi sebuah solusi bagi penambahan
sl sekaligus permudah masyarakat untuk
mendapatkan air bersih.
Salah satu contoh hasil pro aktif
pihaknya kepada RT, RW dan aparat se
tempat adalah wilayah Kampung Cibun
gur, Desa Nagasari, Kecamatan Serang
Baru. Sebanyak 125 Kepala Keluarga
(KK) warga di kampung tersebut terbantu
akan hadirnya PDAM, sebab sumber air
tanah disana sulit dan bisa dibilang tidak
ada, terlebih kampung Cibungur berada
ditengah-tengah kawasan industri.
"Saya berharap, PDAM semakin maju
dan jaya. Tambah berkibar di Jabar se
bagai PDAM yang sehat dan bonafit.
Konsumen terus bertambah dan dapat
memuaskan masyarakat Bekasi dalam
hal pelayanan," harap pria yang sudah
mengabdi 25 tahun di PDAM. (ayi)
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pakar

D

alam terminologi ilmu
sosial, membangun jarin
gan   berarti membangun
relasi – koneksitas untuk terbu
kanya sebuah peluang bisnis. Bis
nis disini diartikan sebagai segala
sesuatu hal yang berkaitan dengan
segala macam urusan aktifitas ma
nusia, dari mulai politik, ekonomi
dan sosial budaya.
Dalam hal pengertian yang   le
bih spesifik, maka pengertian  bis
nis  adalah segala hal yang berkaitan
dengan aktifitas ekonomi. Karena itu
dalam konteks spesipik, maka  keti
ka kita berbicara  tentang  memba
ngun  jaringan, sesungguhnya yang
sedang kita  bicarakan adalah  upa
ya    untuk memperluas   pasar ba
gi  sebuah produk tertentu  dari se
buah perusahaan produsen.
Sedangkan dalam kaitan de
ngan Perusahaan Daerah Air Mi
num  (PDAM), maka yang dimak
sud membangun jaringan adalah
membangun sistim perpipaan dari
hulu (instasi pengolahan air) sam
pai ke hilir (konsumen).      
Membangun sistem perpipaan bagi
PDAM,   adalah satu-satunya cara
perluasan pasar, tidak ada cara lain.
Kalaupun disediakan mobil   tanki,
maka hal terebut hanya bersifat
cadangan yaitu bila sewaktu-waktu

Oleh : Tim Bening
ada problem pendistribusian.
Membangun jaringan perpipaan
adalah bisnis utama  PDAM. Apa
lagi saat ini penyediaan air ber
sih  telah memiliki alternatif dalam
pengadaannya, antara lain telah ter
buka   peluang   untuk membeli air
curah dari perusahaan yang memi
liki instalasii pengolahan air  (IPA),
sehingga pengaadan IPA tidak
lagi menjadi utama apalagi sete
lah dikembangkannya kerja sama
swasta.
Dengan demikian   maka sebagai
satu-satunya perusahaan yang  diberi
kewenangan untuk mendistribusikan
air  bersih kemasyrakat, maka  strate
gi PDAM kini dan kedepan adalah
membangun jaringan. Tentu saja  ber
jaga terhadap kesediaan airnya.
Sebagai ujung   tombak da
lam sistem pengadaan air bersih
masyarakat, maka profesionalise
me PDAM mendapat perioritas uta
ma  pemeritah untuk mewujudkan
nya.  Antara lain dengan dibuatnya
peraturan-peraturan yang mengikat,
baik yang ditetapkan oleh undangundang, keputusan menteri terkait
maupun peraturan daerah.
Dalam struktur perusahaan, kepala
darah sebagai pemilik menunjuk de
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wan pengawas (DP) untuk mengawa
si jalannya perusahaan. Meski saat ini
dewan pengawas  lebih banyak  pen
gawasannya bergerak di sektor ad
ministrasi. Tetapi untuk masa depan
nampaknya harus juga sampai pada
pengawasan teknik termasuk penga
wasan  pendistribusian.
Mengontrol Jaringan
Persoalan pendistribusian air ber
sih ke masyarakat, tidak bisa diang
gap sebelah mata. Karena tentu ber
beda pengiriman suatu produk  bisnis
biasa dengan produk air bersih yang
dikirim melalui sarana perpipaan.
Dalam pengiriman produk bis
nis biasa pendistribusiaannya bisa
dikirim melalui darat, laut dan
udara atau cara lain yang diang
gap lebih efektif. Tapi produk
PDAM   adalah dengan satu-satu
nya cara  yaitu  harus melalui sistim
perpipaan. Sementara hukum dan
etika bisnisnya sama, yaitu “kepua
san konsumen pelanggan”.
Di PDAM yang sudah ad
vance, karyawan distribusi adalah
sebanyak 2/3 dibanding dengan
jumlah karyawan lainnya (bagian
administrasi dan petugas pengola
han air), dengan komposisi tersebut
mengisaratkan bahwa PDAM terse

pakar
but telah menempatkan  bagian dis
tribusi sebagai bagian terpenting
dari sebuah perusahaan yang ber
nama PDAM.
Dengan jumlah karyawan distri
busi yang cukup, maka resiko kebo
coran air dapat ditekan sedemikian
rupa. Dalam konteks ini kita bisa
mengambil perusahaan Pertamina
dan Kereta Api sebagai contoh  da
lam mengontrol jaringannya. Di
setiap lima kilo meter rel kereta api
tersedia petugas yang mengontrol
rel kereta. Begitu juga pertamina.
Karena kebocoran bagi pertamina
adalah kerugian besar, sementara
kerusakan rel kereta betapapun ke
cilnya kerusakan tersebut tetap  akan
menyebabkan resiko mala petaka.
Membangun Bisnis
Membangun bisnis PDAM tujuan
utamanya adalah memperoleh keun
tungan. Sedangkan keuntungan bisa
diperoleh  bila air yang  didistribusi
kan sesuai dengan pendapatan  yang
didapat dari pembayaran konsumen
atau pelanggan.
Tapi bila ternyata air yang di
distribusikan tidak sesuai dengan
jumlah pendapatan rekening pem
bayaran yang diterima, maka itu
lah yang disebut no revenue water/
NRW  (air yang tidak berpenghasi
lan), atau yang populer disebut den
gan kebocoran air.
Dari pengertian diatas, kita dapat
menarik kesimpulan bahwa dengan
jaringan pipa yang baik, maka  bu
kan saja kebocoran yang tertutup.
Tapi    yang lebih penting lagi ada
lah akan diperolehnya keuntungan
perusahaan.
Bahasa sederhananya begini, “kebo
coran air   itulah yang   menyebabkan
sebagian air   tidak terjual yang me
nyebabkan kerugian perusahaan”.  Dari
sini bisa kita lihat bahwa keuntungan
dan kerugian adanya bukan dibidang
administrasi atau pengolahan air, tapi
adanya dibidang  distribusi.
Bila kita sudah menyadari bisnis
utama PDAM adanya di distribu
si. Maka tidak ada jalan lain bagi
PDAM untuk membenahi dan mem
bangun sistim jaringan perpipaan
nya  secara optimal, mulai perenca

naan, pemeliharaan hingga evaluasi
secara rutin.
Dengan managemen distribusi
yang baik, bukan saja akan dapat
menekan kebocoran air tapi juga
akan terjaga 3k (kualitas, kuantitas
dan kontuinitas) yang diterima kon
sumen/pelanggan.
Kesiapan 3k yang terkait erat de
ngan jaringan perpipaan adalah
kualitas PDAM dan sekaligus kuali
tas kepala daerah serta kenyamanan
konsumen/pelanggan. Dengan kon
disi PDAM yang mudah menda
patkan fasilitas seperti misalnya
adanya penyertaan modal, tidak ada
persaingan bisnis.
Maka sangat mudah bagi suatu
PDAM terjebak pada kelalaian den
gan mengabaikan pelayanan ke
pada konsumen/pelanggan. Namun
dengan telah terindefikasinya sis
tim jaringan sebagai problem bisnis
PDAM seperti yang di urai diatas,
maka kemungkinan kelalalaian da
pat diminimalisir.
Meskipun demikian sebagai perusa
haan publik yan bersifat monopoli da
lam penistribusian air, maka tetap saja
PDAM memiliki tanggung jawab
moral untuk mendisiplinkan dirin
ya sendiri. Karena tanggung   jawab
PDAM bukan saja terhadap keuntun
gan perusahaan semata.
Tapi juga politis karena terkait
dengan eksistensi kepala daerah se
bagai penanggung  jawab kesediaan
air bersih diwilayahnya. Komplainkomplain warga terhadap kinerja
PDAM akan berdampak langsung
terhadap kepala daerah dimana
PDAM tersebut berada.
Perencanaan
Hal penting dalam membangun
jaringan adalah perencanaan. Peren
canaan yang salah akan menyebab
kan tidak effesiennya perusahaan
karena bisa jadi akan terjadi bong
kar pasang diperjalanannya.
Ada empat aspek penting perenca
naan dalam membangun jaringan :
1.	Upgradablity, yaitu sebuah sis
tem jaringan yang dibangun har
uslah memiliki sifat upgradable.
Maksudnya bahwa jaringan yang

dibangun tersebut dapat diting
katkan kemampuannya, baik ka
pasitas, kecepatan maupun flekse
bilitasnya, tanpa perlu melakukan
perombakan secara total.  Atau de
ngan kata lain jaringan tersebut da
pat di upgrade tanpa di desain ulang
dan dibangun dari tahap nol lagi.
2.	Robustness (Kehandalan) ialah
kestabilan dan toleransi dipe
rlukan terhadap kesalahan yang
akan terjadi. Salah satu yang
fatal adalah   pelanggaran ter
hadap SPEK pemasangan pipa
yang telah ditetapkan. Sehingga
pipa tidak handal terhadap gon
cangan  kecil sekalipun, mudah
meledak, bocor   dan sebagai
nya.   Kehandalan juga dimak
sudkan sebagai langkah solusi
atau alternatip bila ketika satu
jaringan   menghadap masalah
untuk memberikan backupya,
sehingga petugas distribusi da
pat dapat membag beban distri
busi secara dinamis dan fleksi
bel.
3.	Migrasi, sebuah jaringan yang
baik harus dapat di modifikasi
dengan mudah ketika ada peruba
han arsitektur atau ketika meng
hadapi topologi faktor alam yang
berubah ubah atau keadaan tanah
yang tidak stabil.
4. Auto Configuration, jaringan
yang baru hendaklah dapat de
ngan mudah diintegrasikan ke
jaringan yang telah ada sebe
lumnya.
Selain pentingnya perencanaan
untuk mempertahankan 3k atau k3
adalah pemeliharaan jaringan:
a. Pengurasan pipa secara rutin
dan teratur ( reguler) yang akan
menjaga kualitas air.
b. Memonitor  kebocoran pipa se
cara terorganisir dan teragenda.
c. Penggantian pipa yang sudah
jelas jelas mengalami keru
sakan parah, antara lain umur
pipa yang sudah melewati usiat
teknis kelayakan. (*)

EDISI 18 / JULI-AGUSTUS 2017 |

29

informasi teknologi

D

Mobile
Meter
Reading

alam kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi - Bekasi, terdapat
proses pencatatan posisi nomor pelanggan secara
berkala untuk mendapatkan nilai atau besar pemakaian
air. Proses pembacaan water meter ini menjadi salah satu
aspek pengumpulan data yang strategis dan berkaitan
langsung dengan tingkat raihan pendapatan PDAM Tirta
Bhagasasi - Bekasi.
Proses yang lazim dilakukan dalam pembacaan meter
adalah pengiriman petugas - petugas yang dibekali daf
tar alamat dan nomor meter pengguna ke tiap rumah, lalu
hasil pencatatan tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya
di-entry ke sistem utama untuk dikalkulasi menjadi rekening pemakaian air.
Di sinilah Mobile Meter Reading hadir memberikan solusi, Meningkatkan validitas dan kualitas pembacaan meteran air pelanggan, Memudahkan petugas lapangan dalam
menjalankan tugas, Mengurangi tingkat human error, Mengurangi lapisan/tahapan panjang proses pengumpulan
data WM, Memudahkan proses monitoring serta evaluasi
terkait dengan pengelolaan data water meter (WM), Sentralisasi data pencatatan WM secara real-time dan Perfor-

mansi petugas pembaca WM dan perilaku WM bisa terarsip dan teranalisa.
Aplikasi MMR ini dibangun dalam 2 versi mobile. Pada
versi pertama MMR menggunakan Teknologi Symbian
dengan platform Java 2, Micro Edition (J2ME) dan pada
versi kedua menggunakan teknologi Android, dengan minimal requirement versi 2.2 Froyo (API Level 8)
Sistem ini sementara berjalan parsial dan sudah digunakan
di 4 cabang dan 1 unit yaitu :
Cikarang Utara,
Cikarang Selatan,
Cabang Lemah Abang,
Unit Sukatani, dan
Cabang Babelan
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website

Fungsi Situs
Bagi Perusahaan
Oleh: Muhammad
Sukaya Nugraha

Perkembangan
teknologi semakin hari
kian maju. Internet
merupakan teknologi
yang perkembangannya
paling pesat saat ini.
Menurut lembaga riset
e-Marketer, populasi
pengguna internet
di Indonesia pada
tahun 2016 merupakan
terbesar ke-6 di dunia,
yaitu 102,8 juta orang.
Itu hampir setengah dari
penduduk Indonesia
atau 237.641.326 jiwa
(Sensus Penduduk
Badan Pusat
Statistik 2010).

D

engan banyaknya pengguna
internet di dunia terutama In
donesia, maka perusahaan
yang ingin dikenal secara luas maupun
perusahaan yang ingin menjaga hubun
gan dengan pelanggannya, perlu mem
buat situs yang berisi informasi profil
perusahaan maupun jasa/produk yang

diberikan.
Adapun manfaat situs bagi perusahaan
adalah:
Menyediakan informasi profil pe
rusahaan secara detail.
Profil perusahaan dapat dilihat dan
diakses di situs tanpa harus datang ke
kantor perwakilan atau kantor pusat
Memudahkan pelanggan meng
hubungi kembali.
Seperti kasus sebelumnya, pelang
gan mungkin kehilangan kartu
nama atau nomor telepon perusa
haan. Dengan melakukan pencarian
di internet sesuai dengan nama pe
rusahaan, pelanggan dapat meng
hubungi kembali melalui kontak
yang disediakan dalam situs.
Meningkatkan kredibilitas perusa
haan.
Perusahaan yang memiliki situs
akan terkesan maju dan modern.
Dengan demikian maka kredibilitas
perusahaan akan meningkat.
Hal ini juga berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Humas dan Protokol
yang beberapa diantaranya adalah:
Mengolah data serta informasi yang
berhubungan dengan kehumasan
dan perusahaan.
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat termasuk yang memer
lukan informasi melalui situs.
Mempublikasikan hasil dokumen
tasi peliputan acara-acara yang di
adakan perusahaan.

Namun demikian, situs harus memili
ki dua kriteria pokok, yaitu harus cepat
diakses, dan aman dari serangan pihak
luar seperti hacking, cracking, deface,
brute force, ddos attack, man in the
middle attack, dan lainnya.
Maka, ada beberapa kiat agar situs men
jadi mudah dan cepat diakses, diantaranya:
Update platform situs, plugins, dan
tema dengan versi terbaru. Update
dilakukan untuk memperbarui fitur
dan menghilangkan bug yang ada
di versi sebelumnya, serta menjadi
lebih cepat.
Memilih tema yang ringan, cepat.
Dengan memilih tema yang ringan
atau kecil ukurannya dapat mem
buat loading situs menjadi cepat,
dan server tidak dibebankan oleh
tema yang berat.
Menginstal plugin yang diperlu
kan. Disarankan hanya menginstall
plugins/plugin yang benar-benar
kita perlukan dan menghapus plug
in yang tidak digunakan.
Optimasi gambar pada situs. Me
masukkan gambar ukuran besar akan
menambah waktu loading situs. Se
baiknya gambar yang hendak di-upload sudah dikompres dan di resize
ke ukuran yang lebih kecil.
Mengaktifkan caching site. Pada dasar
nya caching bekerja dengan membuat
file html statis, sehingga ketika diakses
kembali dapat lebih cepat dan tidak
membebani kinerja server.
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Berikut beberapa hasil tes kecepatan situs http://www.tirtabhagasasi.co.id :
GTmetrix Webpage Speed Test

Pingdom Webpage Speed Test

Webpagespeedtest.org

Demikian beberapa cara untuk mem
percepat situs. Sedangkan cara untuk
mengamankan situs dari ancaman se
rangan dalam dunia internet yaitu:
Update platform situs, plugins, dan
tema dengan versi terbaru. Dengan
melakukan update, bukan saja kinerja

situs menjadi lebih cepat, namun juga
lebih tahan dari serangan karena celah
keamanan yang ada di versi sebelumnya
telah ditutup.
Gunakan kata sandi yang kuat. Kata
sandi yang kuat adalah kata sandi yang
kita sendiri tidak dapat mengingatnya.
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Kata sandi bisa terdiri dari kombinasi
huruf dan angka dan tidak dapat dibaca
oleh orang lain.
Jangan menggunakan plugins dan tema
bajakan. Hacker kebanyakan mengguna
kan celah pada tema dan plugins bajakan
karena situs dapat terinfeksi malware.

website
Lakukan backup secara berkala. Apa
bila situs kita terkena serangan malware,
kita dapat lakukan restore dari backup
yang telah disimpan sebelumnya, dan

menutup celah keamanan yang ada.
Aktifkan dua Step Authentication.
Dengan mengaktifkan ini dapat mem
berikan tambahan keamanan pada si

tus. Sesuai namanya, terdapat tahapan
tambahan yang diperlukan untuk dapat
login ke situs seperti halnya mengakses
mobile banking atau internet banking.

Berikut hasil pengetesan keamanan pada http://www.tirtabhagasasi.co.id
Sucuri Website Malware and Security Scanner

Unmask Parasites: Website Security Check

SSL Labs
Kesimpulan
Fungsi situs bagi
perusahaan sangat
penting. Namun
perlu diingat bahwa
melakukan perawatan
terhadap situs untuk
menjamin performa
dan keamanan
selalu dalam titik
optimal menjadi hal
yang tidak kalah
penting dari konten
situs itu sendiri.
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Layani Kesehatan Karyawan

Karyawan Perusahaan
Daerah Air Minum
Tirta Bhagasasi Bekasi
agaknya kini bisa
berlega hati. Aspirasi
agar perusahaan
mengembalikan fasilitas
kesehatan seperti
sebelum diwajibkannya
keanggotaan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan,
akhirnya terpenuhi.

M

ulai Agustus 2017, kar
yawan beserta anggota
keluarganya bisa kembali
menikmati fasilitas kesehatan yang
tak sekadar rekanan BPJS Kesehatan.
Tiga Rumah Sakit swasta yang sudah
pernah menjalin kerja sama dengan
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kem
bali diikat dalam sebuah perjanjian
pelayanan kesehatan bagi karyawan.
Kepala Bagian Sumber Daya Ma
nusia PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi
Lili Subali mengatakan, dijalinnya
kerja sama kembali dengan ketiga
rumah
sakit swasta
tersebut di
maksud
kan untuk
member
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ikan kepastian layanan kesehatan bagi
karyawan serta anggota keluarganya.
Sebab selama ini pihaknya kerap me
nerima keluhan seputar pemanfaatan
layanan kesehatan menggunakan keang
gotaan BPJS Kesehatan. Pemberlakuan
sistem rujukan dari fasilitas kesehatan
tingkat pertama merupakan salah satu
faktor yang kerap dikeluhkan.
Selain itu ketika beranjak ke rumah
sakit pun, tidak selamanya tersedia
ruang rawat sehingga pasien yang te
ngah sakit harus berpindah ke rumah
sakit lain yang sekiranya masih memi
liki ruang kosong.
“Sementara karyawan kami butuh
pelayanan kesehatan yang pasti, mu
dah, tidak dipersulit, dan tentunya
nyaman agar masa pemulihan bisa ce
pat,” kata Lilie kepada “Bening” be
lum lama ini.
Setelah berkonsultasi ke sejumlah
pihak, berikut melakukan studi
banding, akhirnya pengakomo
dasian layanan
kesehatan
ganda

Sumber daya manusia
dimungkinkan terealisasi. Pada tahap
awal, rumah sakit yang kembali di
gaet bekerja sama ialah rumah sakit
swasta yang sebelumnya sudah men
jadi rekanan PDAM Tirta Bhagasasi
Bekasi, yakni RS Global Awal Bros,
RS Karya Medika Cibitung, dan RS
Global Medirosa Cikarang.
“Ketiga rumah sakit tersebut rasanya
cukup mewakili lingkup tempat ting
gal karyawan. Bagi yang tinggal di
Kota Bekasi bisa mengakses RS Glo
bal Awal Bros, yang tinggal di antara
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi
bisa mendatangi RS Karya Medika
Cibitung, sedangkan yang di bagian
utara Kabupaten Bekasi bisa menuju
RS Global Medirosa Cikarang. Na
mun tak tertutup kemungkinan, ke de
pan akan ada lebih banyak rumah sakit
swasta yang kami gaer untuk bekerja
sama,” katanya.
Bagi karyawan yang ingin berobat ke
RS tersebut, cukup datang dan mem
perlihatkan kartu pegawainya di meja
pendaftaran. Kalaupun kartu pegawai
tidak terbawa, petugas RS akan meng
hubungi pihak SDM PDAM Tirta
Bhagasasi untuk mengonfirmasi status
kepegawaian pasien yang datang.
“Cukup seperti itu, jadi saat pendaf
taran tidak perlu macam-macam per
syaratan yang berbelit atau menyulit
kan,” katanya.
Selain tiga rumah sakit tersebut,
layanan kesehatan bagi karyawan

juga memberlakukan sistem ‘reimbu
rement’ di rumah sakit lain. Karyawan
cukup menyerahkan bukti administra
si pembayan kepada pihak SDM un
tuk kemudian diurus pencairan uang
penggantiannya.
“Proses pencairan berkisar dua pe
kan hingga sebulan,” ucapnya.
Hanya saja, dengan diberlakukan
nya kembali sistem layanan keseha
tan dengan format ini, perusahaan me

mutuskan untuk memindahkan beban
tanggungan iuran wajib bulanan keang
gotaan BPJS Kesehatan ke tangan kar
yawan. Setiap bulannya, gaji karyawan
akan dipotong untuk pembayaran iuran
sesuai kelas serta jumlah anggota kelu
arga yang didaftarkan.
“Kalau perusahaan harus menang
gung dua-duanya, terlalu berat beban
nya. Maka akhirnya diputuskan se
perti ini,” kata Lili. (nay)
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Si Tukang Ledeng
Apakah Anda pernah
iseng membayangkan
seperti apa proses
mengalirnya air bersih
hingga akhirnya keluar
dari kran di rumah?

B

agi Anda yang menjadi kon
sumen penikmat air bersih
olahan perusahaan air mi
num, hal tersebut dimungkinkan
berkat peran para “tukang ledeng”.
Istilah “tukang ledeng” kerap di
sematkan, utamanya, kepada para
petugas lapangan yang berinteraksi
langsung dengan pelanggan. En
tah berupa petugas pencatat meter
air atau petugas yang bertanggung
jawab atas instalasi air di rumah pe
langgan.
Slamet Susanto merupakan salah

satu “tukang ledeng” yang dimak
sud. Pria yang bertugas pada Di
visi Teknis di Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Bhagasasi Cabang
Rawa Tembaga Kota Bekasi itu kini
bergelut dengan tugas-tugas sepu
tar pemasangan, perbaikan, hingga
pencabutan instalasi air pelanggan.
Setiap hari, berbekal surat perin
tah yang diterimanya, Slamet be
rangkat menuju alamat pelanggan
yang tercantum. Tujuannya bisa
untuk memasang instalasi sam
bungan langganan, memperbaiki
kebocoraan, atau bahkan men
cabut sambungan pelanggan yang
membandel
menunggak
tagi
han airnya lebih dari tiga bulan.
Di antara berbagai tugas tersebut,
lelaki yang karib disapa Plekur itu
menganggap instruksi mencabut
sambungan langganan sebagai yang
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terberat dijalani.
“Akibat tugas tersebut, saya ibarat
malaikat pencabut SL yang ditakuti
kedatangannya oleh pelanggan,”
ucapnya kepada “Bening”, beberapa
waktu lalu.
Hal yang membuatnya merasa
kan tugas ini cukup berat dijalani
ialah saat berhadapan dengan kon
sumen yang memang tengah dalam
keadaan sulit sehingga tidak memi
liki uang lebih untuk membayar rek
ening air hingga menunggak berbu
lan-bulan. Jika menemui pelanggan
yang memang benar-benar kesuli
tan tapi masih punya itikad baik, ia
kerap mengedepankan prinsip tol
eransi. Ia coba menempatkan diri
pada posisi pelanggan tersebut se
hingga memang memahami seperti
apa keadaanya.
“Kalau bertemu pelanggan de

seputar kita
mikian, bisa saja pencabutan di
tunda karena bagaimanapun juga
harmonisasi dan sisi humanis harus
tetap dikedepankan saat berhadapan
dengan pelanggan. Namun jika yang
menunggak merupakan pelanggan
di rumah besar dan cukup mewah,
pencabutan pasti dilakukan karena
tunggakan biasanya terjadi karena
kelalaian,” katanya.
Hal lain yang membuat tugas men
cabut sambungan pelanggan menja
di sulit ialah kerap berpindahnya po
sisi pipa instalasi. Berpindah dalam
arti, lokasi pipa kerap kali berubah
seiring dengan perkembangan ling
kungan atau renovasi yang dilaku
kan pemilik rumah.
Slamet yang mayoritas pelang
gannya berlokasi di Perumnas 2,
Kecamatan Bekasi Selatan, sering
kali menemui posisi pipa yang su
lit terjangkau. Wilayah permukiman
yang kerap diterjang banjir tersebut
membuat pemilik rumah kerap ber
improvisasi meninggikan permu
kaan rumahnya agar terbebas dari
genangan banjir.
Akibat peninggian itu, akhirnya
posisi pipa menjadi jauh di bawah
pemukaan tanah. Kedalamannya
bisa mencapai satu meter, bahkan
lebih.
Kalau sudah demikian, mau tidak
mau, pembongkaran pun dilakukan.
Tentunya dengan melibatkan tenaga
yang lebih besar dan waktu yang
lebih lama.
Hal seperti itu tidak hanya terjadi
pada pipa sambungan langganan
ke tempat tinggal pelanggan. Ja
ringan pipa distribusi yang ditanam
sejak bertahun-tahun lalu pun ban
yak yang posisinya berubah. Mi
salnya pipa distribusi yang semula
terpasang di bawah selokan, kini
kebanyakan gotnya sudah tertutup
beton karena dicor akibat proyek
pembangunan jalan lingkungan.
Atau pipa yang semula ada di peka
rangan atau pinggir jalan, ternyata
kini sudah berada di bagian dalam
warung. Kemudian pipa distribusi
berukuran besar yang tertanam di
jalan-jalan protokol utama seperti
Jalan K. H. Noer Alie.
“Semula pipa kami ada di pinggir
jalan. Namun seiring perkembangan

kota, jalan tersebut terus diperlebar
hingga kini akhirnya posisinya be
rada di tengah jalan,” katanya.
Kesulitan pun muncul manakala
pipa tersebut bocor. Gangguan lalu
lintas tak bisa dihindarkan akibat
kebocoran yang terjadi serta selama
pekerjaan perbaikan dilakukan.
“Oleh karenanya, dalam kasuskasus seperti ini, koordinasi dan ko
munikasi dengan sejumlah instansi
terkait semisal kepolisian harus ak
tif dijalin,” katanya.
Perihal kebocoran yang terjadi,
Slamet yang telah mengabdi untuk
PDAM Tirta Bhagasasi sejak tahun
1990-an itu menganggapnya tak se
lalu terjadi akibat faktor usia. Pasal
nya, pada saat pemasangan, jenis
dan ukuran diameter pipa yang dipi
lih sudah merupakan hasil pertim
bangan.
Akan tetapi akibat perubahan ling
kungan dan perkembangan suatu
wilayah, akhirnya kekuatan pipa
tersebut tak lagi seiring sehingga tak

mampu menahan beban berat akibat
perubahan yang terjadi.
“Semisal pipa utama di jalur Ka
limalang yang sudah beberapa kali
bocor. Dulu saat dipasang, tak ban
yak gangguan terjadi. Namun ketika
jalan lebih ramai, lalu lintas juga
banyak dilalui kendaraan besar, aki
batnya kondisi pipa pun terpengar
uh hingga akhirnya kebocoran pun
terjadi,” ucapnya.
Sebagai risiko pekerjaan, pang
gilan malam untuk mengatasi ke
bocoran yang terjadi, tak kuasa di
tolaknya. Itu dianggapnya sebagai
bagian dari pekerjaan yang harus
dijalani.
“Kalau sekadar kerja atau pulang
sampai malam, itu sudah biasa. Ce
dera-cedera kecil saat tugas juga tak
mengapa. Digalaki pelanggan yang
sambungannya akan dicabut juga,
sabar saja. Yang pasti saya hanya
menjalani tugas yang dipercayakan
perusahaan pada saya dengan se
baik mungkin,” katanya. (nay)
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pemasaran

Tingkatkan Pelayanan Air Bersih

PDAM TB dan
Moya Group Bermitra

P

enduduk Kabupten Bekasi,
saat ini diperkirakan 3,1 juta
jiwa.   Masyarakat tersebut
menyebar di 23 wilayah kecamatan.
Namun hingga saat ini, cakupan pe
layanan air bersih kepada masyarakat,
baru sekitar 27 persen.   Ditargekan,
hingga tahun 2022, setidaknya 80
persen warga tersebut suda terlayani
air bersih.
Pemerintah Kabupaten Bekasi,
terus berupaya meningkatkan pe
layanan air bersih melalui Perusa
haan Derah Air Minum  Tirta Bha
gasasi (PDAM TB) sebagai badan
usaha milik pemerintah daerah.
Pemkab   Bekasi, dalam mening
katkan pelayanan tersebut, melalui
pengalokasian biaya dari   Angga
ran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), setiap tahun menyertakan
modal di perusahaan air minum
tersebut.

Tapi dalam kenyataan di lapangan,
cakupan pelayanan air tersebut ter
us tertinggal karena Laju Pertumbu
han Penduduk (LPP) di Kabupaten
Bekasi 4,23 persen pertahun. Ini
merupakan pertumbuhan penduduk
tertinggi di Indonesia, sebagaimana
diakui Bupati Bekasi Neneng Hasa
nah Yasin.
Bahkan, dalam Rencana Pemba
ngunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemkab Bekasi hingga ta
hun 2022, jumlah penduduk diper
kirakan sekitar 4,5 juta jiwa. Hal itu
diungkapkan Kepala Badan Peren
cana Pembangunan Daerah (Bappe
da) Bekasi Slamet Supriadi. LPP itu
tertinggi akibat migrasi mengingat di
Kabupaten Bekasi mempunyai tujuh
kawasan industri, dan dapat menyer
ap jutaan tenaga kerja.
Karena keterbatasan APBD Kabu
paten Bekasi buat penyertaan modal
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di PDAM, Bupati Neneng Hasa
nah Yasin, memerintahkan direksi
PDAM untuk bermitra dengan ba
dan usaha swasta dalam bentuk kerja
sama yang saling menguntungkan.
Hal itulah yang dilakukan Direksi
PDAM TB, dan kini telah bermitra den
gan beberapa badan usaha. Salah satu
dengan PT Moya Group melalui anak
perusahaan PT Moya Bekasi Jaya. Ker
ja sama ini, diawali tahun 2012.
Sebagai hasil kerja sama, kini PT
Moya Bekasi Jaya, telah memban
gun Instalasi Pengolahan Air (IPA)
berkapasitas 700 liter perdetik di
Kampung Tegal Gede, Desa Pa
sir Sari, Kecamatan Cikarang Se
latan.   Namun sebelum kerja sama
dilakukan, PDAM TB telah mem
punyai IPA di lokasi itu kapasitas
produksi 675 liter per detik.
Bangun JDU

pemasaran
Kerja sama investasi   dengan ba
dan usaha swasta tersebut, telah
membangun IPA dan memproduksi
air bersih 1.375 l/dtk. Ini setidaknya
dapat menambah cakupan pelayanan
air bersih khususnya di wilayah Ke
camatan Cikarang Selatan, Cikarang
Utara, Serang Baru dan Kecamatan
Cibarusah sekitarnya.
Direktur Utara Moya Bekasi Jaya,
Ir Joedi Herijanto mengungkapkan,
seluruh kapasitas produksi yang
ada 1.375l/dtk di IPA Tegal Gede,
direncanakan dapat melayani  seki
tar 120.000 sambungan langganan
atau setara dnegan 600.000 jiwa.
Selanjutnya kata  Joedi, untuk dap
at menyalurkan air denggan baik ke
pada pelanggan, pihaknya (Moya)
sedang memasang pipa   Jaringan
Distribusi Utama (JDU) sepanjang
13 kilo meter mulai dari IPA Tegal
Gede menuju Kecamatan Cibaru
sah. Pihaknya, kini juga sedang me
nyelesaikan pembangunan tiga unit
reservoir dengan kapasitas masingmasing 200 M3 di wilayah Cikarang
Selatan.
Joedi menyatakan, Moya Group
tetap berkomitmen membantu Pem
kab Bekasi dan PDAM TB dalam
usaha-usaha memperbaiki dan me

ningkatkan pelayanan air bersih un
tuk masyarakat Bekasi.
Direktur Utama PDAM TB, Usep
Rahman Salim menargetkan, hingga
tahun 2022 masa kepemimpinannya,
setidaknya 60 persen warga Kabu

paten Bekasi, sudah terlayani air
bersih. Maka, kerja sama terus di
lakukan dengan badan usaha swasta
seperti dilakukan di Kecamatan Ba
belan dengan PT Grenex kapasitas
240/dtk. (jon)
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kilas

Kerjasama PDAM dan Moya Group

P

engguntingan pita yang di
lakukan Bupati Bekasi Ne
neng Hasanah Yasin, secara
simbolis menandai diresmikannya
pengoperasian Instalasi Pengola
han Air berkapasitas 500 liter per
detik di Tegal Gede, Desa Pasir
Sari, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi. IPA merupakan
hasil kerja sama yang dibangun Pe
rusahaan Daerah Air Minum Tirta
Bhagasasi Bekasi dengan PT Moya
Bekasi Jaya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati
juga menyempatkan diri berkeliling
mengamati instalasi yang berdiri di
atas lahan seluas 4.000 meter perse
gi tersebut sembari memperhatikan
proses pengolahan air baku yang
bersumber dari Kalimalang hingga
layak dikonsumsi.
Dengan peresmian IPA tersebut,

maka total kapasitas air minum
yang diproduksi melalui Moya un
tuk pelanggan PDAM Tirta Bha
gasasi Bekasi sudah mencapai 1.375
liter per detik. Menurut rencana, air
produksi IPA yang dibangun Moya
akan diperuntukkan bagi pelang
gan yang bertempat tinggal di Ke
camatan Sukatani, Lemah Abang,
Cikarang Pusat, Cikarang Utara,
Cibarusah dan Cikarang Selatan.
“Mudah-mudahan airnya bisa
segera dialirkan ke Cibarusah yang
selama ini selalu kesulitan air se
hingga setiap musim panas tiba
tak pernah lepas dari kekeringan,”
kata Neneng dalam sambutannya
di hadapan undangan dari sejumlah
kalangan yang turut hadir menyak
sikan peresmian.
Menurut Neneng, upaya me
menuhi kebutuhan air bersih bagi
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3,5 juta penduduk Kabupaten Beka
si bukanlah perkara mudah. Sebab
membutuhkan modal yang sangat
besar untuk investasi pembangunan
infrastruktur beserta jaringannya.
Sementara kemampuan keuangan
pemerintah daerah sangat terbatas.
Oleh karenanya, peran serta keterli
bataan pihak swasta seperti yang di
lakukan PT Moya Bekasi Jaya san
gat diapresiasinya.
“Pemerintah pusat saja meng
gandeng swast untuk pembiayaan
proyek-proyek yang memungkin
kan untuk dikerjasamakan. Kami di
daerah juga mengadopsi hal terse
but. Selama ada swasta yang bermi
nat bisa saja digandeng kerja sama
mengerjakan program-program pe
merintah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Utama PDAM Tirta Bha

kilas
gasasi Bekasi Usep Rahman Salim
menyebutkan, hasil kalkulasi kebutu
han investasi untuk memperluas cak
upan layanan hingga 60 persen bisa
mencapai lebih dari Rp 4 triliun.
“Saat ini cakupan layanan kami
baru berkisar 27 persen, baik di Kota
Bekasi maupun Kabupaten Bekasi.
Hingga tahun 2022, kami targetkan
cakupan layanan bisa meningkat
menjadi 60 persen. Untuk mereal
isasikannya, butuh anggaran lebih
dari Rp 4 triliun,” kata Usep.
Anggaran sebesar itu diperoleh
dari perkiraan biaya pemasangan
satu sambungan langsung sejak
hulu hingga hilir mencapai Rp 20
juta. Sementara target yang dike
jar supaya cakupan layanan meli
puti 60 persen dari total penduduk,
diperlukan tambahan lebih dari 200
ribu sambungan langsung.
Usep mengatakan, ada sejumlah
tahapan yang diupayakan pihaknya
agar target cakupan layanan hingga
60 persen bisa terpenuhi pada ta
hun 2022. Tahap pertama ialah pe
nguatan sektor hulu melalui pem
bangunan instalasi pengolahan air,
kemudian berlanjut ke tahap pe
masangan jaringan distribusi. Baru
selanjutnya disempurnakan dengan
pemasangan sambungan langganan
ke tempat pelanggan.

Dengan beroperasinya IPA Tegal
Gede yang dikerjasamakan dengan
PT Moya Bekasi Jaya, proses tahapan
pertama sudah dilalui. Baru kemudian
berlanjut pada tahap kedua.
“IPA berkapasitas 500 liter per detik
yang memadai untuk melayani 50.000
sambungaan langganan. Namun pe
manfaatannya belum maksimal ka
rena jaringan distribusinya tengah da
lam proses pembangunan,” katanya.
CEO PT Moya Bekasi Jaya Irwan
Atmadja mengatakan, baru sebagian
pelanggan yang bisa menikmati air
bersih hasil produksi IPA baru terse
but. Antara lain pelanggan yang ting
gal di sebagian Kecamatan Sukatani,
Lemah Abang, dan Cikarang Pusat.

“Sementara untuk yang berlokasi
di Cikarang Utara, Cikarang Pusat.
Sementara untuk wilayah Tegal
Gede dan Cibarusah, pembangu
nan jaringan sepanjang 13 kilome
ter masih dalam tahap pengerjan,”
katanya.
Irwan menambahkan, dengan dir
esmikannya operasional IPA berka
pasitas 500 liter per detik tersebut,
maka total kapasitas IPA yang diban
gun Moya untuk kebutuhan PDAM
Tirta Bhagasasi sudah mencapai
1.300 liter per detik. Kapasitas sebe
sar itu memadai untuk melayani 120
ribu sambungan langganan yang se
tara dengan 600 ribu jiwa penduduk
Kabupaten Bekasi. (nay)
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teknik

Kuras Reservoir

Jaga Kualitas

Air

P

DAM Tirta Bhagasasi meru
pakan salah satu instansi pe
merintah berbentuk badan
usaha milik daerah (BUMD) yang
menyelenggarakan pelayanan umum
atau jasa dalam hal pemenuhan kebu
tuhan air bersih.
Tujuan didirikannya PDAM adalah
untuk memenuhi kebutuhan air minum
masyarakat dengan mengutamakan
pemerataan pelayanan, persyaratan
kesehatan, membantu dan mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah
serta sebagai salah satu sumber penda
patan asli daerah (PAD).
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi
mempunyai tugas pokok menye
lenggarakan pengelolaan air minum
di wilayah Kabupaten dan Kota
Bekasi. Tujuannya untuk meningkat
kan kesejahteraan masyarakat yang
mencakup aspek sosial, ekonomi,
kesehatan dan pelayanan umum.
Dalam hal ini pelayanan yang
diberikan harus sesuai standar yang
ditetapkan berdasarkan kuantitas,
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kualitas, dan kontinuitas.
Sebelum air didistribusikan kepada
pelanggan, terlebih dahulu ditam
pung dalam bak besar yang biasa
disebut reservoir. Untuk menjaga
kualitas  air yang diproduksi, secara
periodik perlu dilakukan   pengura
san di setiap reservoir.
Baru-baru-baru ini, dilakukan pe
ngurasan reservoir Instalasi Pengo
lahan Air (IPA) Tambun Utara. Pe
ngurasan merupakan agenda rutin
setip dua   bulan sekali, agar kuali
tas air bersih tetap jernih hingga ke
rumah pelanggan. Melalui   pengu
rasan sekaligus   dapat melakukan
pembersihan terhadap sedimen atau
endapan lumpur di reservoir IPA.
Selama kegiatan pengurasan dila
kukan, petugas memberitahukan
kepada pelanggan dan pelanggan
dapat  menampung air sebagai perse
diaan. Sebab, selama pengurasan
berlangsung, distribusi air dihenti
kan. Pekerjaan pengurasan diper
kirakan baru selesai lima jam. (eko)

DHARMA WANITA

Dharma Wanita PDAM TB

Berharap Bekasi
Semakin Maju
Perayaan ulang
tahun, adalah saatsaat bahagia. Moment
itu sesuatu yang amat
penting dan mempunyai
sejarah tersendiri.
Karena itu, adalah
hal yang wajar jika
pada hari ulang tahun,
ada perayaan atau
peringatan tersendiri.

B

agi Kabupaten Bekasi, dan
negara kita Republik Indo
nesia, bulan Agustus 2017
ini, juga menjadi bulan bersejarah.
Tepat tanggal 15 Agustus 2017,
adalah hari lahirnya Pemerintahan
Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Ke
mudian tanggal 17 Agustus 2017,
kita merayakan hari kemerdekaan
RI ke 72.
Tahun 2017 ini, merupakan HUT
Kabupaten Bekasi ke 67, karena tepat
tanggal 15 Agustus 1950 silam, Ka
bupaten Bekasi, secara resmi men
jadi sebuah pemerintahan. “Mem

peringati HUT Kabupaten Bekasi
ke 67, dan HUT RI ke 72, kami se
genap pengurus dan anggota Dhar
ma Wanita PDAM Tirta Bhagasasi,
menyampaikan Dirgahayu”, ungkap
Ketua Dharma Wanita PDAM Tirta
Bhagasasi Hj Arni Rohani SPd.
Dibawah kepemimpinan Bupati dr
Hj Neneng Hasanah Yasin, Kabupat
en Bekasi diharapkan semakin maju
dan sukses. “Sebagai pemimpin se
orang perempuan, kami sangat salut
dan angkat jempol dengan kemam
puan ibu Bupati Neneng Hasanah
Yasin yang menguasai segala bidang
dalam membangun pemerintahan,”
tambah Arni.
Sebagai anggota Dharma Wanita Ka
bupaten Bekasi, kami juga berharap
bupati dapat meningkatkan pember
dayaan perempuan dalam pemban
gunan, dan terwujudnya Kabupaten
Bekasi sebagai Kabupaten Layak Anak
(KLA). Dengan demikian, terwujud
lah Kabupaten Bekasi Berdaya saing,
Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkun
gan (BERSINAR) tahun 2022.
Kemudian, tanggal 29 September
2017, PDAM Tirta Bhagasasi akan

merayakan HUT ke 36. “Kami se
genap pengurus dan anggota Dhar
ma Wanita, juga mendukung penuh
tugas-tugas suami dalam menin
gkatkan pelayanan air bersih bagi
masyarakat Bekasi,” Arni menam
bahkan. (jon)

Hj Arni Rohani Spd

EDISI 18 / JULI-AGUSTUS 2017|

43

agenda foto

Penandatanganan MOU MOYA oleh Direksi

Sertijab Pjs Dirus Dan Dirtek PDAM TB

Foto Bersama usai Sertijab

Purna Bhakti Pegawai PDAM TB

Penanaman Pipa Jaringan
Distribusi Utama
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agenda foto

Penandatanganan Prasasti IPA
Tegal Gede oleh Bupati Bekasi

Kunjungan PDAM
Indramayu di PDAM TB

Pegawai PDAM TB saat
Peresmian IPA

Pimpinan RAT Koperasi Tirta Mukti;

Peserta RAT
Koperasi Tirta Mukti
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kali bersih

Melestarikan
Sungai
Membangun
Masa Depan
Program Kali Bersih
(Prokasih) merupakan
program nasional.
Maka, pengendalian
pencemaran air,
mutlak  dilaksanakan
mulai dari pemerintah
pusat. Kegiatan ini,  di
daerah dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

P

rokasi salah satu program
yang ditujukan untuk
meningkatkan
kualitas
air sungai sehingga memenuhi
fungsi peruntukkannya. Yang
menjadi latar belakang pelak
sanaan Prokasih adalah, amanat
kebijakan nasional sebagaimana
ditetapkan dalam UUD 1945,
GBHN, Undang-undang Nomor
4/1982, dan Undang-undang lain
yang berkenaan dengan lingku
ngan hidup.
Sedang lingkungan hidup ha
rus dikelola karena sangat penting
bagi kehidupan manusia termasuk
kegiatan pembangunan. Peningka
tan kualitas sumber daya manusia
pun harus di tingkatkan agar mam
pu menghadapi tantangan di masa
mendatang yang makin berat.
Kelestarian perairan sungai,
dapat terancam oleh penurunan
kualitas air dengan terjadinya
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kekeruhan, kebusukan dan kehi
taman air. Kebutuhan air bersih
untuk berbagai keperluan, cen
derung meningkat dari tahun ke
tahun. Hal itu   seiring dengan
peningkatan jumlah dan kepa
datan penduduk serta peningka
tan tingkat kesejahteraan, dan
peningkatan pembangunan sek
tor ekonomi, yang berdasarkan
data statistik menunjukan kecen
derungan meningkat.
Adapun tujuan Prokasih adalah
meningkatkan kualitas air sungai
secara bertahap, sehingga kua
litas air sesuai dengan peruntu
kannya. Sebab sungai merupa
kan salah satu sumber air yang
dapat dimanfaatkan untuk ber
bagai keperluan dan kebutuhan
hidup sehari-hari.
Upaya
Karena itu, sudah selayaknya
dilakukan berbagai upaya untuk
menjaga kelestarian dan keala
miannya. Sungai yang melewati
sebagian besar kota-kota besar
di Indonesia kondisinya sangat
memperihatinkan, termasuk di
Kota dan Kabupaten Bekasi se
ring mengganggu dalam proses
air bersih oleh Perusahaan Dae
rah Air Minum (PDAM).
Sebagai bukti pencemaran su
ngai, sudah lama terjadi dan
hingga saat ini belum dapat di
atasi seperti di Kali Bekasi yang

kali bersih

hulunya dari Kali Cikeas dan
Cilengsi Kabupaten Bogor Jawa
Barat. Air sungainya sering   hi
tam legam, kebiruan dan berbau.
Karena air Kali Bekasi merupa
kan salah satu sumber air baku
PDAM, maka, PDAM Tirta Bha
gasasi dan Tirta Patriot, sering
menghentikan produksi akibat
air Kali Bekasi tercemar limbah
bahan beracun dan berbahaya
(B-3).
Limbah itu, berasal dari industri
dan limbah rumah tangga. Ken
dati pemerintah daerah sering
melakukan sosialisasi agar aliran
sungai alam itu tidak dijadikan
tempat membuang limbah, tetapi
hingga saat ini pecemaran te
rus terjadi, dan sewaktu-waktu
pencemaran berat pun terjadi.
Menyangkut pencemaran itu,
mesti ada tindak lanjut pemerintah
pusat, pemerintah daerah, serta
seluruh warga masyarakat harus
melakukan beberapa upaya untuk
melestarikan sungai tersebut.
Lestarikan
Hulu Sungai
Agar tidak menimbulkan ero
si tanah di sekitar hulu sungai,
sebaiknya pohon-pohon tidak
digunduli atau ditebang atau
merubahnya menjadi areal pe
mukiman penduduk dan indus
tri. Dengan adanya erosi otoma
tis akan mambawa tanah, pasir,
dan sebagainya ke aliran sungai
dari hulu ke hilir sehingga me
nyebabkan pendangkalan dan
penyempitan sungai.
Adapun langkah-langkah dan  upa
ya yang dilakukan untuk konservasi
sumber-sumber air dengan adanya
usaha menetralisir pembuangan
limbah industri yang berbahaya.
Kemudian, penanaman pohon yang
dapat menyerap dan menyimpan
air, pemberlakukan undang-undang
lingkungan hidup secara konsisten,
serta mengurangi pemakaian pes
tisida, diterjen, dan bahan kimia
yang berbahaya ke dalam sungai

atau kali.
Berkelanjutan
Pelaksanaan Prokasih bertu
juan, tercapainya kualitas air
sungai yang baik, sehingga da
pat meningkatkan fungsi sungai
dalam menunjang pembangunan
yang berkelanjutan. Kemudian,
terciptanya sistem kelembagaan
yang mampu melaksanakan pe
ngendalian pencemaran air se
cara efektif dan efisien.
Maka, mutlak terwujudnya ke
sadaran dan tanggung jawab
masyarakat dalam pengendalian
pencemaran air. Dan dalam rangka
mewujudkan tujuan Prokasih, per
lu  dilakukan dengan pendekatan,
antara lain,  pengendalian sumber
pencemaran yang strategis, dan
dilakukan secara bertahap dalam
suatu program kerja.
Juga perlu pelaksanaan program
kerja sesuai dengan tingkat kemam
puan kelembagaan yang ada, serta
pelaksanaan dan hasil program kerja
harus dapat terukur dan dipertang
gungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu,  perlu penerapan penaa
tan dan penegakan hukum dalam
pengendalian pencemaran air.
Dengan meningkatnya kualitas
air sungai pada setiap ruas sungai
Prokasih dapat   memenuhi baku
mutu air yang sesuai dengan pe
runtukannya. Kemudian, menu
runnya beban limbah dari tiap
sumber pencemar, sampai minimal
memenuhi baku mutu limbah cair.
Menguatnya sistem kelembagaan
dalam pelaksanaan Prokasih.
Maka, ada enam  langkah meme
lihara sungai, yakni  melestarikan
hutan di hulu sungai, tidak buang
air di sungai, tidak membuang
sampah ke sungai. Kemudian, me
nata agar tidak banyak bangunan
yang berdiri di dekat sungai, tidak
membuang limbah rumah tangga
dan industri ke sungai serta tidak
melakukan pengerukan pasir yang
berlebihan di sungai. (berbagai
sumber/jon)
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tips & Kesehatan

Tips
Cara Alami Menjaga
Kesehatan Mata
Mata adalah organ yang sangat penting pada tubuh kita. Dengan mata,
kita dapat melihat dunia ini. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita
untuk tetap menjaga kesehatan mata. Kita harus senantiasa menjaga
kesehatan mata kita agar terhindar dari berbagai penyakit mata.

A

ktifitas sehari-hari yang
menjadi rutinitas keseha
rian kita, secara tidak sa
dar menjadi faktor penyebab mata
terlihat lelah, seperti membaca sam
bil tiduran, nonton tv dengan jarak
dekat, penggunaan komputer de
ngan intensitas sering, membaca di
atas kendaraan yang berjalan, atau
pun menyetir pada malam hari.
Untuk itu ada banyak hal alami
yang dapat dilakukan untuk men
jaga kesehatan mata, diantaranya
dengan mengkonsumsi makanan se
bagai berikut:
1. Wortel
Selain sebagai makanan kelinci,
ternyata wortel sangat baik seba
gai vitamin untuk mata, karena
banyak mengandung betakaroten.
Dimana betakaroten akan diolah
oleh tubuh menjadi vitamin A yang
sangat baik untuk mata.
2. Tomat
Kalau buah yang satu ini, sudah
tidak asing lagi karena buah ini
banyak dijual di pasar maupun di
warung-warung. Selain kaya akan
vitamin C, buah tomat juga kaya
akan vitamin A yang sangat cocok
untuk kesehatan mata manusia.
Jadi tidak ada alasan bagi kita  un
tuk tidak mengonsumsi buah yang
satu ini, apa lagi harganya cukup
murah dan mudah ditemukan di
mana-mana.
3. Telur
Telur tidak hanya kaya akan vita
min B12 dan juga vitamin D. Tapi
juga kaya akan vitamin A yang
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sangat baik untuk kesehatan mata
manusia. Kandungan lutein dan
zeaxanthin yang terdapat dalam
putih telur, dipercaya dapat mence
gah penyakit katarak. Telur juga
merupakan salah satu jenis maka
nan yang sangat mudah ditemukan
dimana-mana dan memiliki rasa
yang enak.
4. Coklat hitam
Bagi yang tidak menyukai wortel,
bisa menggantinya dengan coklat
hitam karena coklat hitam diper
caya dapat melindungi mata dari
kebutaan. Itu  terjadi berkat adanya
flavonoid yang berfungsi melin
dungi pembuluh darah mata dan

memperkuat kornea mata dan juga
retina.
5. Sayur bayam
Seperti diketahui bahwa bayam
juga kaya akan vitamin A yang
sangat baik untuk kesehatan mata
manusia. Itu berkat adanya kand
ungan lutein dan zeaxanthin yang
sangat di butuhkan oleh mata ma
nusia.
Selain mengonsumsi makanan
yang banyak mengandung vitamin
A, memelihara kesehatan mata dan
mengkonsultasikan kesehatan mata
ke dokter mata, merupakan salah
satu cara menjaga kesehatan mata
agar tetap sehat. (ika)

opini

Arti Sebuah
Kemerdekaan
Oleh : Ruslan Abd. Gani

K

ita kembali menyongsong
detik-detik paling berseja
rah dalam kehidupan ber
bangsa. 72 tahun lalu, tepatnya 17
Agustus 1945, bangsa Indone
sia memproklamasikan kemerdeka
annya dari segala bentuk penjajah
an, penindasan, kezaliman, keterbela
kangan dan pembodohan.
Kemerdekaan ini bukanlah hadiah
Kolonial Belanda, Jepang, dan Seku
tunya. Tetapi kemerdekaan itu, pada
hakekatnya diraih dengan darah dan
air mata berkat jerih payah para pe
juang bangsa yang telah  mendahului
kita. Sebuah  kehormatan besar untuk
para pejuang dalam membela bangsa.
Memaknai kemerdekaan apa seke
dar memperingatinya semata, dengan
upacara bendera, atau sepatutnya kita
mengambil “ cerminan “dibalik perin
gatan itu? Untuk merenung ulang secara
mendalam akan jasa-jasa para pejuang
yang telah mendahului kita. Dalam ka
mus besar Bahasa Indonesia, merdeka
adalah bebas dari perhambaan, penjaja
han dan lain sebagainya.
Di sebuah negara merdeka,
merdeka diartikan juga menjadi
sebuah kebebasan dari belenggu,
kekuasaan dan aturan penjajah. Jadi,
merdeka adalah terbebas dari segala
macam belenggu aturan, dan kekua
saan dari pihak tertentu.  
Kemerdekaan merupakan sebuah rasa
kebebasan bagi makhluk hidup un
tuk mendapatkan hak dalam berbuat
sekehendaknya dalam batas-batas tata
laku Negara yang merdeka. Merde
ka secara realitas kita memang sudah
merdeka, tidak lagi dijajah oleh bangsa
asing, tidak ada lagi gempuran adu ke
unggulan dengan kekuatan bersenjata.
Persoalan selanjutnya adalah menga
pa masih ada sebagian dari kita yang
mengagungkan kekuatan kelompok
dan golongan, mengapa masih ada yang
melakukan baku-tembak, antar desa,
antar daerah, bentrokan dan kerusuhan.

Bukankah negeri ini sudah merdeka
Persatuan Indonesia?
Seiring perjalanan bangsa yang
merdeka, suatu usia yang cukup ma
tang, dewasa, dan sudah barang ten
tu lebih arif dan bijaksana. Suka atau
tidak suka, senang atau tidak senang
kiranya menjadi kesadaran kolektif
kita sebagai anak bangsa dan seluruh
potensi bangsa ini negeri merdeka,
sudah sepatutnya merefleksikan kem
bali makna teks Proklamasi Kemerde
kaan yang dikumandangkan oleh
Soekarno-Hatta dan memaknai jasa
para pejuang bangsa dalam mengisi
dan membangun negeri ini diberbagai
dimensi kehidupan negeri ini.
Kemerdekaan adalah suatu anuge
rah dari yang Maha Kuasa untuk
negeri ini, yang juga merupakan
amanat dari para pejuang bangsa,
dan dari para Pendiri bangsa ini agar
memaknai kemerdekaan sesuai ciri
dan karakter bangsa dan negeri yang
merdeka. Makna yang lain, agar ter
us mengingat nilai-nilai perjuangan
bangsa, peduli pada bangsa ini.
Serapuh apapun bangsa ini, sego
yah apapun bangsa ini, lakukan yang
terbaik untuk tetap menegakkan
bangsa ini. Karena semua itu bahwa
kita terlahir dari tanah tumpah darah
yang sama, bangsa yang besar ini.
Dalam kerangka itu pula, sesuai
cita-cita dan citarasa bangsa merde
ka, dan sesuai semangat dan jiwa
yang terkandung dalam Pembukaan
Konstitusi Negara Republik Indone
sia pada alinea kedua, “Dan perjuan
gan pergerakan kemerdekaan Indone
sia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia, yang merdeka, ber
satu, berdaulat, adil, dan makmur”.
Berdasarkan semangat dan jiwa
negeri merdeka tsb, memberi ins
pirasi, aspirasi untuk terus berkreasi
membangun negeri merdeka yang su
dah seyogianya melaksanakan secara

nyata yang diperuntukan bagi anak
negeri dan bangsa ini secara konsis
ten, bertahap dan berkesinambungan.
Secara  realitas, perjalanan negeri ini
dalam kurun waktu yang panjang  un
tuk memaknai arti kemerdekaan, amat
disadari betapa dinamika pembangu
nan negeri mengalami kemajuan yang
pesat, modern dan dinamis. Namun
pada sisi yang lain, diharapkan tercip
tanya singkronisasi dan aktualisasi se
mangat dan jiwa negeri merdeka yang
diformulasikan di dalam membangun
negeri ini.
Yaitu semangat dan jiwa negeri
merdeka terurai nyata yang ber
landaskan pada falsafah bangsa
yaitu Nilai-nilai Pancasila sebagai
Ideologi Negara pemersatu bangsa
Indonesia yang menjadi pijakan dan
landasan dasar dalam seluruh di
mensi membangun negeri ini.
Demikian  juga halnya, dalam me
maknai arti kemerdekaan di bidang
perpolitikan bangsa, agar sadar hak
dan kewajiban sebagai warga neg
ara dan mencintai bangsa ini. Di
bidang Ekonomi bangsa yang ber
cirikan berjiwa gotong-royong, dan
bukan melaksanakan praktek pasar
bebas dengan segala akibatnya.  
Di bidang Sosial Budaya Bangsa se
bagai negeri merdeka yang memiliki
ciri dan karakter bangsa yang men
junjung tinggi nilai adat-istidat, tata
krama, sopan-santun dan kesantunan
sosial dalam masyarakat yang berbu
daya Indonesia. Membangun negeri
di bidang Hukum agar tercipta sua
sana kesederajatan tiap warga Nega
ra sama  kedudukan dihadapan   hu
kum   dan pemerintahan.
Semoga pesan Bapak Proklamator
tersebut menjadikan khidmat ber
sama kita anak negeri dan bangsa ini
dan akan terus menggema menya
pa tiap sudut relung hidup negeri ini,
suatu refleksi memaknai arti sebuah
kemerdekaan. ***
Dirgahayu Republik Indonesia Ke
– 72 MERDEKA ….. !!!
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