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Edisi ke-19 ‘Bening’, 
sebagai media infor-
masi dan komunikasi 

internal PDAM Tirta Bhaga-
sasi Bekasi, menyajikan ber-
bagi tulisan, informasi  dan 
tulisan  menarik. Berbagai 
rub rik, akan mengisi  sepu-
tar kegiatan selama Septem-
ber hingga Okboter 2017.

Dalam edisi ini, pada ber-
ita utama lebih banyak ter-
saji se putar  kegiatan HUT 
ke-36 yang dirayakan tepat 
tanggal 29 September 2017.  
Juga menya jikan bhakti sosial 
mengingat musim kemarau 
beberapa bulan terakhir hing-
ga akhir September, dimana 
PDAM  membagikan air se-
cara gratis kepada masyarakat 
yang kesulitan air bersih.

Untuk mengisi kegiatan so-
sial pada  HUT 2017,  PDAM 
memberikan santunan ke-
pada puluhan Yayasan dan 
Pondok Pesantren, menyam-
paikan bantuan pendidikan 
bagi 50 siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Melakukan 
donor darah oleh para pegawai sekitar 100 orang, serta memberikan 
sembako  kepada 150 keluarga masyarakat kurang mampu.

Tersaji juga kegiatan bagian Sumber Daya Manusia (SDM)  yang meng-
ikutkan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 
Perpamsi. Itu dilakukan guna meningkatkan kemampuan pegawai.

Bertepatan dengan HUT ke 72 Kabupaten Bekasi, dengan menyeleng-
garakan pekan pameran pembangunan, PDAM Tirta Bhagasasi, turut 
serta menyedikan stand. Pada saat itu, PDAM memberikan pelayanan 
gratis biaya sambungan kembali bagi pelanggan yang sempat memutus-
kan sebagai pelanggan.

Menyangkut kesepakatan Bupati dan Wali Kota Bekasi melakukan 
pemi sahan PDAM Tirta Bhagasasi, juga terdapat dalam edisi ini. De-
wan Pengawas PDAM  memberikan statemen, bahwa pemisahan sesuai 
undang-undang 23 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, karena tidak 
dibenarkan lagi satu BUMD dimiliki dua pemerintah daerah.     

Pada edisi ini, juga diinfomasikan melalui penjelasan Dewan Penga-
was, bagaimana langkah dan proses yang akan dilakukan guna mengisi 
dua direksi bidang. Sebagaiamana diketahui, bahwa Direktur Usaha dan 
Direktur Tekinik, masa jabatannya sudah habis. Guna mengisi dua ja-
batan direksi itulah, akan dilakukan melalui open biding.

 Harapan Dewan Pengawas, agar kedepan pelayanan cakupan air 
bersih dapat ditingkatkan, mengingat cakupan saat ini masih terba-
tas. Diharapkan, pada tahun 2022 pelayanan air bersih oleh PDAM 
dapat meningkat dan melayani 60 sampai 80 persen penduduk Kabu-
paten dan Kota Bekasi.

Disajikan pula seputar kegiatan Dharma Wanita, dan kegiatan Ba-
gian Produksi menyangkut ketersediaan air baku  dari Kali Bekasi 
yang sudah tercemar limbah.

Pada rubrik IT, menyajikan seputar kegiatan operasional PDAM 
bagaimana fungsi petugas pencatat water meter  setiap bulannya, 
guna  mencatat angka meter dan dihitung kubikasi serta rupiahnya. 
Ini dilakukan di Cabang Cikarang Selatan dimana pencatatan water 
meter menggunakan sistem mobile meter reading (MMR).
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Berita Utama

tanggungjawab sosial:

Pdam salurkan air Bersih 
Gratis di musim kemarau
Negara Indonesia, dikenal memiliki dua musim. Yakni musim 
penghujan dan musim kemarau. Setiap tahunnya, pada umumnya 
sebagian besar daerah di negara kita,  mengalami musim kemarau 
dan penghujan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekeringan  dan 
banjir yang berdampak kepada terganggunya kehidupan masyarakat. 

Kejadian ini terus berulang dan berulang  tiap 
tahun pada bulan-bulan tertentu. Banyak pi-
hak yang dirugikan apalagi kemarau panjang 

terjadi yang mengakibatkan kekeringan. Salah satunya 
adalah petani yang tanamannya terancam gagal panen 
karena kekeringan. 

Dan sebaliknya, saat musim penghujan, banjir terdapat 
dimana-mana. Kondisi ini juga menyulitkan kehidupan 
masyarakat. Bahkan, dampak banjir,  sering mengaki-
batkan korban harta dan jiwa, baik jiwa manusia dan 
hewan peliharaan. 

Selain itu, kekeringan  juga menyebabkan air bersih 
menjadi langka dan mahal di beberapa wilayah. Meng-
ingat kondisi yang hampir selalu terjadi setiap tahun-
nya ini, diperlukan cara mengatasi kekeringan yang seti-

daknya dapat menangani dan membantu kita melewati 
kondisi yang satu ini.

Memasuki musim kemarau yang  terjadi mulai Agus-
tus hingga kini, kekeringan di Kota dan Kabupaten 
Bekasi, mulai melanda sejumlah daerah. Beberapa dae-
rah di Jawa Barat pun juga  kekeringan, seperti Suka-
bumi  dan  Kabupaten Bekasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono pun, bertindak cepat un-
tuk mengantisipasi kekeringan ini. Nantinya, pengebo-
ran air tanah akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

“Saya sudah bikin tim antara Direktorat Jenderal Sum-
ber Daya Air (SDA) dan Direkorat Jenderal Cipta Karya. 
Pertama seperti di Sukabumi, kita sedang mengebor air ta-
nah,” kata Basuki belum lama ini menyikapi kesulitan air 



Berita Utama

edisi 19 / sePtemBer-oktoBer 2017 | 5

akibat kemarau.
Kementerian PUPR katanya, juga 

akan mencari sumber air tambahan. 
Mobil tangki air pun telah diper-
siapkan untuk mengantisipasi dam-
pak kekeringan bagi masyarakat se-
tempat.

“Karena itu kapasitasnya PDAM 
yang mengecil, kita akan bor. Jadi 
daerah-daerah yang kekeringan per-
tama akan kita cari sumber airnya. 

Kalau enggak ada pakai pengebo-
ran, kalau terakhir dengan tangki. 
Kalau tangki kan sudah siap terus,” 
ungkapnya.

 
Suplai PDAM

Di Kabupaten Bekasi, ribuan war-
ga khususnya di beberapa desa Ke-
camatan Cibarusah dan Bojongma-
ngu,  terdampak kemarau. Masyarakat 

di sana, kesulitan air bersih untuk ke-
butuhan sehari-hari.

Kondisi ini, tiap tahunnya dialami 
warga di dua kecamatan tersebut. 
Tercatat sedikitnya ada empat desa 
yakni Desa Cibarusah Kota, Sirna-
jati, Ridomanah dan Ridogalih yang 
mengalami kekeringan. 

Rata-rata di desa tersebut, sumber 
air warga berupa sumur tidak lagi 
terdapat airnya.
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Peta 
Bekasi
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Melalui Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Peme-
rintah Kabupaten Bekasi bersama 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, 
sejak warga kesulitan air bersih, 
sudah mendistribusikan air bersih 
ke perkampungan warga, Keca-
matan Cibarusah dan  Kecamatan 
Bojongmangu.

Camat Cibarusah, Iman Santoso, 
mengungkapkan setidaknya 2.444 
kepala keluarga (KK) dari empat 
desa tersebut mengalami kekeri-
ngan. Mereka warga  Desa Sirnajati, 
Desa Ridomanah, Desa Ridogalih, 
dan Desa Cibarusah. Sumur warga 
di sana sudah kering, katanya.

Petugas  BPBD Kabupaten Bekasi 
dan PDAM Tirta Bhagasasi Beka-
si, ungkapnya, sudah memberikan 
air bersih kepada warga dan diren-
canakan setiap hari air bersih diki-
rim  kepada warga yang membutuh-
kan. Itu gratis, ungkapnya.

“Memang belum keseluruhan war-
ga menerima air bantuan tersebut, 
dan  akan tetap didistribusikan  ke-
pada warga lainnya,” ungkapnya.

Bahkan, musim kemarau  di-
prediksi masih berlanjut hingga 
September- Oktober mendatang. 
Wilayah yang mengalami kekeri-
ngan di Kabupaten Bekasi akan ter-

us bertambah. Khususnya di daerah 
Kecamatan Serang Baru, Cikarang 
Selatan, Bojongmangu, dan Cika-
rang Pusat. 

BPBD Sediakan Tangki

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Bekasi, Aspuri mengatakan, 
pihaknya telah mengerahkan dela-
pan truk tangki untuk membantu 
mendistribusikan air bersih kepa-
da  ribuan warga yang mengalami 
krisis air bersih di Kecamatan Ciba-
rusah dan Bojongmangu. Bantuan 
air bersih ini sudah dilakukan sejak 
Agustus.

“Kami sudah mengerahkan dela-
pan truk tangki setiap harinya untuk 
mendistribusikan air bersih ke war-
ga Cibarusah dan Bojongmangu. 

Airnya dari PDAM Tita Bhagasasi,” 
katanya.

Aspuri, mengakui seperti terjadi 
setiap tahun, daerah potensi keker-
ingan perlu diwaspadai. Selain air 
bersih, BPBD Kabupaten Bekasi 
juga membagikan jerigen berkapa-
sitas 20 liter kepada warga. Jerigen 
tersebut dibagikan untuk mengang-
kut air bersih dari truk tangki hingga 
ke rumah masing-masing,

Satu KK mendapat satu jeri-
gen.  Ia  memastikan, bantuan air 
bersih ini diberikan Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan 
PDAM setempat kepada warga 
hingga batas waktu yang tidak di-
tentukan, dan selama warga masih 
membutuhkan air bersih.

Upaya menanggulangi krisis air 
bersih ini, BPBD Kabupaten Beka-
si ungkapnya, telah menandata-



Berita Utama

edisi 19 / sePtemBer-oktoBer 20178 |  

ngani nota kesepahaman/MoU den-
gan PDAM Tirta Bhagasasi. Warga 
akan mendapatkan air bersih secara 
gratis yang disediakan oleh PDAM 
Tirta Bhagasasi.

Tanggungjawab Sosial

Direktur Utama PDAM Tirta Bha-
gasasi Bekasi Usep Rahman Sa-
lim, mengakui, pendistribusian air 
bersih bagi warga Kabupaten dan 
Kota Bekasi yang kesulitan air ber-
sih baik musim kemarau atau ban-
jir, sudah dilakukan pihaknya sejak 
bertahun-tahun.

Diungkapkan, pada musim  ke-
marau seperti terjadi dan mulai 
Agustus, September dan Oktober 
2017,  ratusan  ribu liter air bersih 
sudah diberikan kepada warga di 
beberapa desa di Kecamatan Ciba-
rusah dan Bojongmangu. Pembe-
rian air secara gratis, bukan kepada 
pelanggan PDAM, tetapi terhadap 

masyarakat umum. Itu hasil  kerja 
sama antara PDAM Tirta Bhagasasi 
Bekasi dengan Pemkab Bekasi me-
lalui BPBD setempat.

Pada musim kemarau atau banjir, 
adalah saat-saat PDAM melakukan 
tugas dan tanggungjawab sosial 
membagikan air kepada warga ma-
syarakat secara cuma-cuma. “Saat 
musim hujan dan banjir di beberapa 
wilayah Kecamatan baik di Kabu-
paten dan Kota Bekasi, membagi-
kan air secara gratis, itu sudah hal 
yang bisa kami lakukan,” katanya.

Biasanya, di Kabupaten Bekasi 
jika banjir terjadi hingga sebuah 
wilayah tergenang dan sulit mem-
peroleh air bersih,  adalah Keca-
matan Muaragembong, Cabangbun-
gin dan lainnya.  Hal sama setiap 
tahun juga dilakukan kepada warga 
di Perumahan Pondokgede Permai 
Kota Bekasi, disaat rumah warga 
digenangi banjir.

PDAM ujar Usep, tidak hanya 

mencari profit, tapi juga mempunyai 
missi sosial dan peduli kepada warga 
masyarakat yang mem bututhkan air 
bersih saat kesusa han. “Pada musim 
kemarau dan banjir, kita sudah ter-
biasa mendistribusikan air bersih ke-
pada warga yang mengalami dampak 
kekeringan dan banjir. Namun karena 
keterbatasan mobil tangki, kita diban-
tu dari BPBD Kabupaten Bekasi un-
tuk mendistribusikan kepada warga,” 
ia menjelaskan.

 
 Cara Mengatasi Kekeringan

Mengingat musim kemarau terjadi 
setiap tahun seperti di Kabupaten 
Bekasi, masalah kesulitan air ber-
sih, seharusnya tidak jadi menjadi 
sebuah yang harus dialami. Sebab, 
hal itu terjadi setiap tahun dan perlu 
ada antisipasi.

Adapun cara mengatasi kekeri-
ngan yang dapat dilakukan, salah 
satunya adalah dengan membuat 
atau membangun  embung atau tem-
pat penampung air hujan. Nantinya, 
embung ini dapat digunakan seba-
gai penyedia air ketika musim ke-
marau panjang tiba.

Embung ini dapat membantu un-
tuk mengairi tanaman-tanaman 
yang ketika musim kemarau tiba, 
sehingga tanaman-tanaman tersebut 
tidak mati. Cara ini cukup efektif 
dan dapat digunakan oleh para pe-
tani, mengingat seringnya terjadi 
gagal panen karena kemarau pan-
jang yang menyebabkan kekerin-
gan.

Kita mengetahui seberapa ba-
nyak air yang dapat ditampung di 
dalam embung. Semakin besar em-
bung yang dibuat, maka akan se-
makin banyak pula air yang tertam-
pung. Maka akan semakin banyak 
pula lahan dan tanaman yang dapat 
diairi. Air embung, juga dapat di-
manfaatkan untuk keperluan mandi, 
cuci kakus (MCK), bahkan untuk 
air minum.

Selanjutnya, ketika musim kema-
rau banyak sumber air yang mengal-
ami kekeringan.  Misalnya, waduk 
dan sungai pun airnya menyusut 
bahkan kering. Untuk mengatasi 
hal tersebut, maka cara mengatasi 
kekeringan yang dapat dilakukan 
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adalah dengan mencegah waduk 
mengalami pendangkalan.

Jika terjadi pendangkalan, maka 
kapasitas air dalam waduk akan 
berkurang dan menyebabkan waduk 
menjadi cepat kering ketika musim 
kemarau tiba. Penyebab dari pen-
dangkalan ini adalah karena adanya 
sedimentasi tanah yang dibawa ali-
ran sungai dari daerah hulu akibat 
rusaknya ekosistem hulu.

Untuk menghindari pendangkalan 
waduk ini, maka perlu dilakukan 
pengerukan agar waduk menjadi 

lebih dalam lagi. Dengan begitu, 
waduk pun mampu menampung air 
lebih banyak lagi.

 
Penghijauan

Cara lain  melakukan penghijau-
an. Ini merupakan cara mengatasi 
kekeringan yang paling klasik tapi 
tidak boleh dilewatkan. Penghijau-
an sebaiknya dilakukan di daerah 
hulu disertai dengan pengurangan 
konversi lahan di daerah hulu.

Konversi lahan ini mampu me-

ngurangi kemampuan lahan dalam 
menyerap air hujan. Penghijauan ini 
nantinya bisa mengurangi terjadi nya 
sedimentasi sehingga tidak akan ter-
jadi pendangkalan waduk.

Tanaman yang ditanam pada la-
han-lahan kosong mampu menja-
ga butiran tanah ketika hujan tiba. 
Tanaman yang rapat juga berfungsi 
untuk meningkatkan kemampuan 
tanah dalam menyerap air hujan, 
mengurangi aliran permukaan dan 
penguapan sehingga akhirnya air ta-
nah akan tersedia lebih lama. (jon)
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Guna mangatasu kekeringan itu, Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi 
melakukan pendistribusian air bersih kepada 

warga, dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi. Itu dilakasanakan di 
Kampung Putat, Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah-
Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu.

Kasubag Humas PDAM Tirta Bhagasasi, Ahmad Fauzi 
mengatakan, PDAM sudah melakukan pendistribusian 
air bersih dan dibantu oleh BPBD Kabupaten Bekasi 
sejak 23 Agustus, di tiga desa yang ada di Kecamatan 
Cibarusah. Ketiga desa itu, Desa Ridogalih, Ridomanah 
dan Sirnajati.

Sejak tanggal 23 Agustus itu, kata Fauzi, PDAM Tirta 
Bhagasasi sudah banyak memberikan bantuan air ber-
sih. Kapasitas mobil tangki air, mulai dari 4500 liter 
hingga 8000 liter.

"Sebelum keadaan seperti ini (bencana kekeringan) 

Di musim kemarau, rentan 
terjadi kekeringan di beberapa 
wilayah seperti di Cibarusah-

Kabupaten Bekasi. Akibat kemarau 
yang berkepanjangan, warga di 

Cibarusah sulit mendapatkan air 
bersih. Seperti diketahui air adalah 
sumber kehidupan atau kebutuhan 

pokok bagi makhluk hidup.

Pdam 
dan 
BPBd 
kerja 
Bersama

layani masyarakat:
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kita sudah lakukan MoU dengan 
BPBD Kabupaten Bekasi. Jadi ke-
tika ada bencana kekeringan, BPBD 
dan kami akan begerak menuju titik 
bencana," ungkap dia.

Menurutnya, adanya kerja sama 
dengan BPBD akan lebih memudah-
kan pendistribusian bantuan. Secara 
otomatis BPBD akan langsung men-
gambil air bersih dari Kantor Ca-
bang atau Pembantu milik PDAM 
terdekat.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabu-
paten Bekasi, Aspuri menuturkan, ada-
nya perjanjian atau MoU antara PDAM 
dengan BPBD, akan lebih mempercepat 
waktu pendistribusian air bersih.

"Bila ada bencana banjir atau 
kekeringan di wilayah Kabupaten 
Bekasi, pihak kami akan langsung 
mengirim air bersih di titik bencana. 
Air bersih sendiri akan kami am-
bil dari kantor cabang PDAM ter-
dekat," ungkap Aspuri.

PDAM, kata dia, adalah perusa-
haaan milik daerah. Jadi, harus ikut 
andil dalam hal sosial di masyara-
kat. Sinkronisasi yang dilakukan an-
tara pemerintah daerah dan BUMD 
ini, menandakan adanya kesepaha-
man dan kepedulian pemerintah un-
tuk masyarakat.

Bicara bencana, setiap insan ma-
nusia tidak mengharapkannya. Na-
mun, pemerintah daerah harus dapat 
mengantisipasi guna meminimalisir 
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keadaan yang tidak diinginkan.
"Kalau bersama-sama peduli akan 

bencana, semua masalah akan terse-
lesaikan. Yang terdepan adalah pe-
me rintah," terangnya.

Proses bantuan yang akan dilaku-
kan pihaknya dengan PDAM, adalah 
tentang distribusi air bersih. Disini, 
pihaknya memiliki truk tangki air 
sebanyak delapan unit armada. Dari 
kedelapan unit tersebut, diharapkan 
dapat mengcover wilayah yang ada 
di Kabupaten Bekasi saat mengala-
mi bencana.

Bukan hanya pemerintah dan BUMD, 
lanjutnya, ia berharap pihak perusa-
haan swasta ikut peran dalam masalah 
bencana. Sehingga dapat me ringankan 
beban masyarakat dan membantu 
pemerintah daerah. Terlebih, ada ratu-
san ribu perusahaan swasta diwilayah 
Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten 
Bekasi adalah kawasan industri terbe-
sar di Asia Tenggara

Seorang warga korban kekeringan, 
Hartini mengatakan, bencana keke-
ringan ini memang kerap terjadi di 
wilayahnya, dan hampir setiap ta-
hun terjadi ketika musim kemarau.

Menurut warga Kampung Putat, 
Desa Ridogalih, Kecamatan Ciba-
rusah-Kabupaten Bekasi ini, adanya 
bantuan dari pemerintah berupa me-
sin pompa yang memiliki kedalaman 
120 meter pun tidak dapat memban-
tu warga untuk memenuhi kebutu-
han air bersih. Pasalnya, kontur ta-
nah di sana elevasi atau perbukitan, 
sehingga sulit untuk mendapatkan 
sumber air dari tanah.

Untuk melakukan aktifitas sehari-
hari seperti mencuci dan mandi, 
tambah dia, warga menggunakan air 
kolam seperti empang. Namun, em-
pang yang digunakan warga lambat 
laun mulai mengering. Sedangkan 
untuk minum, kerap membeli air isi 
ulang (galon).

"Kami berterima kasih sekali ke-
pada pemerintah yang sudah mem-
bantu kami, baik PDAM maupun 
BPBD," terang warga RT 02/03 
Desa Ridogalih ini.

Seperti diketahui, PDAM Tirta 
Bhagasasi bukan hanya memberikan 
bantuan ke wilayah Cibarusah, ada 
juga warga di Bojongmangu, Cika-
rang Selatan dan Cabangbungin. 
Bantuan yang diberikan akan terus 
berlanjut, hingga musim kemarau 

atau bencana kekeringan usai.
Bantuan yang diberikan, adalah 

murni dalam membantu masyarakat 
Kabupaten Bekasi yang mengalami 
bencana. Masyarakat yang meneri-
ma bantuan sendiri, murni bukan 
pelanggan PDAM. (ayi)
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Adapun pengertian  CSR 
umum atau lebih tepat-
nya kita kembangkan ba-

hasanya, adalah tanggung jawab 
sosial suatu perusahaan dimanapun 
perusahaan itu berada. Itu bertu-
juan mensejahterakan masyarakat 
yang ada di sekitar perusahaan atau 
di lingkungan perusahaan tersebut. 
Seperti melakukan suatu kegiatan 
yang bersifat simbiosis mutualisme, 
artinya kegiatan tersebut bisa ber-
dampak positif terhadap pihak pe-
rusahaan ataupun masyarakat itu 
sendiri, Tanggung Jawab Sosial Pe-
rusahaan ini pula bukan hanya di 
per untukan untuk masyarakat seki-
tar, tetapi berlaku juga untuk kary-
awan, pemegang saham, konsumen 
dari perusahaan tersebut dengan 
tujuan yang sama yaitu mense-
jahterakan dalam berbagai aspek 
operasional, contohnya dari aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusa-
haan sendiri berbagai macam ben-
tuknya, baik dalam bentuk berupa 
materi ataupun non materi, dalam 
bentuk materi contohnya memberi-
kan dana ketika di wilayah terse-
but sedang ada proses pembuatan 
mesjid guna untuk fasilitas umum 
yang memadai dan bisa digunakan 
untuk masyarakat banyak. Ada pula 
contoh lain ialah membantu kepada 
masyarakat sekitar bagi yang tidak 
berkecukupan dalam sisi ekonomi, 
bisa berupa memberikan sembako, 
dalam bidang pendidikannya bisa 

memberik an beasiswa kepada ma-
syarakat yang tidak mampu atau be-
rada dibawah garis kemiskinan.

Program CSR merupakan investa-
si bagi perusahaan demi pertum-
buhan dan keberlanjutan (sustain-
ability) perusahaan dan bukan lagi 
dilihat sebagai sarana biaya (cost 
centre) melainkan sebagai sarana 
meraih keuntungan (profit centre). 
Program CSR merupakan komit-
men perusahaan untuk mendukung 
terciptanya pembangunan berkelan-
jutan (sustainable development). 
Penerapan program CSR merupa-
kan salah satu bentuk implementasi 
dari konsep tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Coporate Gover-
nance). Diperlukan tata kelola pe-
rusahaan yang baik agar perilaku 
pelaku bisnis mempunyai arahan 
yang bisa dirujuk dengan menga-

tur hubungan seluruh kepentingan 
pemangku kepentingan (stakehold-
ers) yang dapat dipenuhi secara 
proporsional, mencegah kesalahan-
kesalahan signifikan dalam strategi 
korporasi dan memastikan kesalah-
an-kesalahan yang terjadi dapat di-
perbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, 
maka pada dasarnya CSR memiliki 
fungsi atau peran strategis bagi pe-
rusahaan, yaitu sebagai bagian dari 
manajemen risiko khususnya dalam 
membentuk  katup pengaman sosial 
(social security).   Selain itu me-
lalui CSR  perusahaan juga dapat 
membangun reputasinya, seperti 
meningkatkan citra perusahaan, pe-
megang sahamnya, maupun bidang 
usaha perusahaan. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan 
bahwa CSR berbeda dengan char-
ity atau sumbangan sosial. CSR ha-
rus dijalankan di atas suatu program 
dengan memperhatikan kebutuhan 
dan keberlanjutan program dalam 
jangka panjang. Sementara sum-
bangan sosial lebih bersifat sesaat 
dan berdampak sementara. Seman-
gat CSR diharapkan dapat mampu 
membantu menciptakan keseimban-
gan  antara perusahaan, masyara-
kat dan lingkungan. Pada dasarnya 
tanggung jawab sosial  perusahaan 
ini diharapkan dapat kembali men-
jadi budaya bagi bangsa Indonesia 
khususnya, dan masyarakat dunia 
dalam kebersamaan mengatasi ma-
salah sosial dan lingkungan. (*)

CSR itu merupakan singkatan yang diambil dari Bahasa Inggris, 
kepanjangan CSR sendiri  adalah Corporate Social Responsibility 

dan jika kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia agar kita 
mudah mengerti ialah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

semangat csr 
membangun citra 

Perusahaan

Oleh : Ahmad Fauzi
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Bertambah Usia, 
kinerja Harus semakin Baik

PDAM adalah Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) mi-
lik Pemerintah Kabupaten 

dan Kota Bekasi. Selama 36 tahun 
itu, PDAM sudah memiliki sekitar 
200 ribu Sambungan Langganan 
(SL), baik di Kabupaten maupun 
di Kota Bekasi.

“Pada prinsipnya, dengan ber-
tambah usia kinerja semakin baik. 
Karena PDAM itu milik Kota dan 
Kabupaten Bekasi,” ucap Ketua 
Komisi IV DPRD Provinsi Jawa 
Barat, Siti Aisyah.

Diakuinya, PDAM TB adalah 
PDAM terbesar se-Jawa Barat. 
Maka itu, harus semaksimal mung-
kin melakukan pelayanan yang 
baik, terarah dan terukur. Hal itu, 
kata perempuan yang karib disapa 
Yeyen ini, semata-mata demi ma-
syarakat Bekasi yang lebih baik 
lagi.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi 
I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi 
Darmansyah menambahkan, diu-
sia ke 36 ini PDAM harus lebih 
baik lagi. Baik dari semua segi, 
seperti manajemen dan pelayanan, 
sehingga masyarakat di Kabupaten 
Bekasi dapat terpenuhi kebutuhan 
air bersih nya dengan baik.

“Angka 36 itu gabungan antara 

PDAM Tirta Bhagasasi 
(TB) kini sudah 

memasuki usia ke 36 
tahun. Usia yang sudah 

terbilang matang itu, 
harus menjadikan 

PDAM kian maju dan 
baik dalam melayani 

masyarakat Kabupaten 
dan Kota Bekasi.

angka tiga dan enam. Bila dijum-
lah menjadi angka sembilan, itu 
adalah angka yang terbilang sem-
purna. Oleh itu, PDAM harus bisa 
berikan pelayanan yang sempur-
na,” terang Yudi menganalogikan 
hari jadi PDAM ke 36.

Bicara soal tentang peresmian 
Masjid Ar-Rahman di Tegaldanas, 
Cikarang Timur yang merupak-
an gotong-royong para karyawan 
PDAM, Ia mengapresiasikan hal 
itu, dan patut dicontoh bagi SKPD 
maupun lembaga lainnya. (ayi)
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Ada dua pendapat ulama 
tentang ikhlas: pertama 
adalah memurnikan tujuan 

dalam mendekatkan diri kepada Al-
lah, yaitu mengesakan Tuhan seperti 
yang tertuang dalam surah Al ikhlas. 
Kedua adalah dalam kaitan hu-
bungan dengan manusia dan mahluk 
lainnya di muka bumi.  

Kedua hubungan tersebut seper-
ti yang sering kita de ngar ada-
lah “habluminannas  dan hablumi-
nallah “, yaitu hubungan dengan 
Allah dan hubungan dengan sesama 
manusia.

Dalam praktek keseharian, maka 
kedua hubungan tersebut seharusnya 
saling melekat dan tidak dipisahkan 
satu dengan yang lainnya. Yaitu 
disetiap pekerjaan yang dilakukan 
dan tindakan yang diperbuatnya selalu 
dikaitkan dengan harapan mendapat-
kan keridoan  Allah, ialah dengan 
meniatkan setiap tindakannya hanya 
untuk mendapatkan keridoan Allah 
semata.

Ikhlas adalah membersihkan amal 
(perbuatan) dari noda sekecil apa-
pun. Seorang yang ikhlas adalah 
seorang yang tidak ingin amalnya 
atau perbuatan baiknya diketahui 
orang lain.  

Tujuannya hanya satu yaitu ingin 
mendapat rido Allah.

Dalam pandangan lain yang di-
maksud dengan ikhlas adalah dia 
tidak peduli terhadap pandangan 
makhluk apalagi penilaian manusia. 

Apa yang dilakukannya sepanjang 
berada dalam koridor iman dan keri-
doan Allah, maka dikerjakannya. 
Tapi apabila dia menganggap dalam 
pekerjaannya itu tidak ada keridoan 
Allah, maka dia juga akan ikhlas 
meninggalkannya.

Manusia ikhlas sangat takut kepa-
da apa yang namanya “riya apalagi 
syrik”.

Dari uraian di atas, maka dapat 
disimpulkan pengertinan ikhlas se-
cara utuh, yaitu:  pertama han-
ya menghendaki keridoan Allah, 

dan kedua tidak ada yang mel-
atar belakangi tindakannya, kecu-
ali karena Allah semata. Ketiga ti-
dak  menginginkan adanya  noda 
berupa riya atau syirik, yang di-
inginkannya adalah sepenuhnya 
ikhlas untuk mendapat ridho Allah.

Landasan niat yang ikhlas ada-
lah memurnikan niat  hanya karena 
Allah semata, setiap noda hati seke-
cil apapun dianggapnya akan mem-
batalkan keikhlasannya, akan menjadi 
sesuatu yang menakutkan baginya. 
Dan karenanya dia bersedih karena dia 
menganggap gagal  melawan  hawa 
nafsunya karena ingin dinilai orang lain.

Untuk memudahkan penjelasan 
tentang ikhlas, kita bisa memin-
jam ilustrasi yang disampaikan 
da’i kondang AA Gym, yang men-
gatakan ikhlas seperti umpama kita 
sedang  BAB,  kita ikhlas melepas-
nya, tanpa ada keinginan  sedikit-
pun  untuk melihat  kepergiannya .

Bila dia bersedekah, maka tangan 
kananya memberi tangan kirinya 
tidak mengetahuinya. Dia ikhlas 
bahwa dari harta yang dimilikinya 
ada bagian orang lain, karena itu 
kegemarannya adalah berbagi. Dia 
merasa bersedih bila ada orang yang 
meminta tolong kepadanya, tapi 
karena sesuatu hal dia tidak dapat 
memenuhinya.

Namun ketahuilah! berbuat ikh-
las bukanlah sesuatu hal yang mu-

dah seperti anggapan orang orang 
jahil. Para ulama yang telah meniti 
jalan ikhlas, menyatakan bahwa ja-
lan menuju ikhlas adalah jalan yang 
berat dan tidak mudah.

Sulitnya ikhlas dan beratnya 
mewujudkan ikhlas dihati adalah 
berat dan bukan perkara mu-
dah,  kecuali bagi orang yang dimu-
dahkan Allah. Yusuf  bin Husain  Ar 
Razi berkata, “Sesuatu yang paling 
sulit di dunia adalah ikhlas, Aku 
sudah bersungguh sungguh meng-
hilangkan riya dihatiku, tapi malah 
muncul riya dalam warna lain”.

Mengapa manusia sulit mewujud-
kan ikhlas ?,  Jawabannya adalah 
karena manusia hatinya selalu ber-
bolak balik. Setan selalu menggoda, 
selalu menghiasi dan memberikan 
perasaan was- was kepada manusia, 
serta adanya dorongan  hawa nafsu 
yang selalu menyuruh berbuat jelek.

Membersihkan diri dari hawa nafsu 
yang kelihatan maupun yang tersem-
bunyi, membersihkan niat dari berb-
agai noda nafsu duniawi, adalah bu-
kan pekerjaan mudah. Memerlukan 
usaha  yang maksimal untuk men-
galahkannya, selalu waspada terha-
dap  pintu- pintu masuk bagi setan 
masuk kedalam jiwa. 

Dengan cara membersihkan hati 
dari unsur riya, kesombongan, gila 
berkuasa, pangkat serta harta dan 
pamer kekayaan. Jadi, solusi ikhlas 
adalah berusaha mengenyahkan ke-
pentingan-kepentingan pribadi yang 
melewati takaran,  memotong keraku-
san, mengikis dorongan nafsu pribadi 
dan memperbanyak bersedekah.

Menuju ikhlas adalah perjua-
ngan, setingkat apapun kita telah 
mendapatkannya. Maka bersyuku-
rlah, karena memang tidak mudah 
mendapatkannya. Bila kita sudah 
mencapai satu titik tingkatan ikh-
las, maka pertahankanlah karena 
sesungguhnya alam bumi beserta 
seisinya, sedang mendukungmu 
untuk mewujudkannya. Waulohu 
a’lam bissawab. (*)

Oleh : Usep Rahman Salim, 
S.Sos MM
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Jumat tanggal 29 
September 2017, 

Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM)  Tirta 

Bhagasasi Bekasi, 
berusia 36 tahun. 

Perusahaan yang berdiri 
tahun 1981 ini, menjadi 

salah satu PDAM 
kategori sehat,  dan 

terbesar kedua  diantara 
23 PDAM se Jawa Barat.

36 tahun 
Semangat Kerja Bersama 

Perusahaan daerah milik bersa-
ma Pemkab dan Pemkot Bekasi 
ini, memiliki wilayah caku-

pan pelayanan di lingkup Pemerintahan 
Kabupaten dan Kota Bekasi. PDAM 
Tirta Bhagasasi, kini  telah memiliki 11 
kantor cabang (Kacab)  dan 10 kantor 
cabang pembantu (KCP).

Dari 11 kantor cabang, enam berlokasi 
di wilayah Kabupaten Bekasi dengan tu-
juh KCP. Sedang di Kota Bekasi dilayani 
lima kantor cabang dan tiga KCP. Untuk 
memproduksi air bersih, sejak berdiri 
hingga September 2017, PDAM yang 

berkantor pusat di Jalan KH Noer Ali Ka-
limalang Kota Bekasi tersebut, telah me-
miliki 16 Instalasi Pengolahan Air (IPA) 
atau Water Treatment Plann (WTP).

Dari 16 WTP, telah mampu memproduk-
si air bersih 3.835 liter per detik. Jumlah 
pelanggannya tercatat 221.952 sambu-
ngan langganan (SL), sebagian besar di 
wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ini, juga 
terus melakukan pembangunan WTP 
guna meningkatkan pelayanan air bersih 
kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan cakupan pela-
yanan air bersih kepada masyarakat, 

Pdam tirta Bhagasasi:
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jajaran direksi PDAM tidak hanya me-
ngandalkan investasi dari Pemkab dan 
Pemkot Bekasi melalui penyertaan mo-
dal yang dianggarkan melalui APBD 
kedua pemerintahan. Penyertaan modal 
dua pemerintahan, adalah salah satu 
sumber investasi dalam membangun 
berbagai infrastruktur.

Saat ini, PDAM Tirta Bhagasasi te-
lah menjalin kerja sama dengan badan 
usaha swasta. Kerja sama dengan pihak 
swasta, dilakukan sesuai perintah Bu-
pati Bekasi dr Hj Neneng Hasanah Ya-
sin, dan Wali Kota Bekasi Dr H Rahmat 
Effendi, untuk meningkatkan cakupan 
pelayanan air bersih yang sangat dibu-
tuhkan masyarakat.

 Sebagaimana diketahui, perminta-
an akan air bersih masyarakat, sangat 
tinggi. Maka, melalui kerja sama de-
ngan badan usaha swasta, terus dilaku-
kan. Dalam kerja sama itu, kedua pi-
hak saling menguntungkan. Tujuannya, 
untuk melayani air bersih masyarakat 
Bekasi secara maksimal dan baik.

Pelangan PDAM Tirta Bhagasasi 
Bekasi yang kini jumlahnya 220.000 
lebih, terdiri dari berbagai golongan 
sambungan langganan dan menyebar 
di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. 
Ada masyarakat pedesaan, masyarakat 

perkotaan yang akifitasnya sangat tinggi 
dan sibuk. Pelanggan, ada yang tidak 
sempat mendatangi loket-loket pem-
bayaran di kantor-kantor cabang atau di 
kantor cabang pembantu.

Maka, untuk memudahkan pelang-
gan membayar rekening pemakaian air 
setiap bulan, yang semula dilakukan 
di loket-loket pembayaran yang terse-
bar di Kabupaten dan Kota Bekasi, saat 
ini direksi telah melakukan sebuah tero-
bosan baru. Itu juga dilakukan dalam 

bentuk kerja sama dengan berbagai pi-
hak.  Lagi, lagi tujuannya untuk mem-
permudah masyarakat pelanggan.  

Kerja sama itu, dilakukan sejalan de-
ngan peningkatan teknologi dan kema-
juan lembaga perbankan yang ada saat 
ini. Karena itu, PDAM Tirta Bhagasa-
si telah bekerja sama dengan beberapa 
lembaga perbankan nasional seperti 
BNI, BRI, BTN, Bank BJB Syariah. 
Bahkan, kerja sama itu juga dengan pi-
hak pengelola Kantor Pos.



edisi 19 / sePtemBer-oktoBer 2017 | 19

Maraknya mini market yang menye-
bar di perkotaan bahkan pedesaan, 
PDAM ini juga telah menjalin kerja 
sama dengan sejumlah penyedia  re-
tail seperti Indomaret, Alfamaret, Dan 
+ Dan, Lawzen Station.  Pembayaran 
tagihan oleh pelanggan dapat pula  di-
lakukan di Kantor  Koperasi Karyawan 
PDAM Tirta Bhagasasi.

Melalui lembaga perbankan, kan-
tor pos tersebut  dapat dilakukan pem-
bayaran rekening  air secara online. 
Ini sangat mempermudah konsumen 
pelanggan.  

Mengingat banyaknya permintaan air 
bersih, sesuai business plann, PDAM 
Tirta Bhagasasi  telah menargetkan 
pada tahun 2022, dapat melayani ma-
syarakat 60 sampai 80 persen air bersih 
dari jumlah penduduk Kota dan Kabu-
paten Bekasi. Karena itu, pembangunan 
IPA dan jaringan perpipaan, terus di-
tingkatkan. Hal itu juga  sejalan dengan 
target Millennium Development Goals 
(MDGs).

 
BhAKTi SoSiAl

Pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke 36 
kali ini, dan mengingat kondisi kema-
rau yang terjadi sejak Juli  2017 hingga 
September 2017, sejumlah daerah di 
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Kabupaten Bekasi, mengalami krisis air 
bersih. Dalam hal ini, PDAM sebagai 
penyedia air bersih, juga mempunyai 
fungsi sosial kepada masyarakat.

Maka, sejumlah kegiatan sosial pun 
dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi. Di-
antaranya pembagian air bersih secara 
gratis kepada masyarakat yang kesulitan 
air bersih dampak kemarau. Setidak nya 
18.000 liter air bersih setiap hari selama 
tiga bulan, dibagikan kepada masyara-

kat yang bukan pelanggan. Pembagian 
air itu, khusunya  di wilayah Kecamatan 
Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Se-
latan dan Cabangbungin Kabupaten 
Bekasi.

Selain pembangian air secara gratis, 
kegiatan sosial lainnya berupa pemba-
gian sandang layak pakai dan paket sem-
bako kepada masyarakat yang membu-
tuhkan. Kegiatan itu  diselenggarakan di 
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, 
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Kecamatan Muaragembong/Cabangbun-
gin, dan Kecama tan Bo jongmangu Ka-
bupaten Bekasi Selasa tanggal 26 Sep-
tember 2017.

Di tiga lokasi, setidaknya 150 pa-
ket sembako, dan pakaian layak pakai, 
dibagikan kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Di Kecamatan Ban-
targebang, tepatnya di RT 04, RW 
04, Kelurahan Cikiwul, sembako dan 
pakai an layak pakai disalurkan kepada 
para pemulung.

Aksi sosial kemanusiaan berupa do-
nor darah, juga diselenggarakan. Peser-
ta pendonor, mereka  para karyawan 
PDAM. Kegiatan kemanusiaan ini, 
dilakukan bekerja sama dengan  PMI 
Kota Bekasi tanggal 25 September 
2017.  Dalam kegiatan itu, sekitar 100 
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orang karyawan, teramasuk Direktur 
Utama PDAM, Usep Rahman Salim, 
mendonorkan darahnya.

Bhakti sosial lainya, termasuk  pem-
bagian santunan kepada sejumlah 
Yayasan Yatim dan Duafa, serta Pon-
dok Pesantren untuk disalurkan ke-
pada yang membutuhkan. Setidaknya 
ada 21 Yayasan, Pondok Pesantren 
termasuk duafa RT/RW  sekitar Mas-
jid AR’RAHMAN, Tegal Danas, Cika-
ranag Timur, Kabupaten Bekasi, disan-
tuni.   

PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi ini, juga 
peduli pendidikan. Dalam hal ini, dilaku-



kan pemberian beasiswa terhadap sejum-
lah  pelajar MTS, SMA, SMK, SMP, MA 
berprestasi  dari keluarga kurang mampu. 
Pemberian santunan dan beasiswa dilaku-
kan tepat perayaan HUT ke 36 PDAM, 
Jumat tanggal 29 September 2017 di 
Masjid AR’RAHMAN.

 
UAng PeMBinAAn

Di kalangan internal PDAM, seba-
gai penghargaan bagi pegawai kantor 
cabang dan kantor cabang pembantu 
berprestasi, direksi juga memberikan 
apresiasi. Penghargaan  berupa uang 
pembinaan atas kinerja yang baik.  

Kriteria Kantor Cabang (Kacab), dan Kan-
tor Cabang Pembantu (KCP) yan bepresta-
si, menyangkut evaluasi kehilangan air atau 
berhasil menurunkan tingkat kebocoran air, 
evaluasi pencabutan sambungan langganan 
atau pencabutan meteran bagi pelanggan 
yang me nunggak ta gihan pemakaian air 

lebih tiga bulan se-
suai aturan.

Kriteria lainnya, 
evaluasi efisiensi 
penagihan. Ini me-
nyangkut tingkat 
kepatuhan pelang-
gan membayar tagihan pemakaian air pa-
ling lambat tanggal 20 setiap bulannya. 
Juga evaluasi pemakaian air rata-rata oleh 
konsumen pelanggan, dan evaluasi target 
sambungan langganan.

Adapun Kantor Cabang yang men da-
patkan penghargaan berupa uang pem-
binaan, peringkat I Kantor Cabang Cika-
rang Selatan Rp 15 juta, Kantor Cabang 
Babelan peringkat II dengan uang pembi-
naan Rp 10 juta, dan Kantor Cabang Kota 
sebagai peringkat III dengan uang pembi-
naan Rp 5 juta.

Sedang KCP peringkat I diraih KCP 
Tambun Utara memperolah uang pem-
binaan Rp 15 juta, disusul KCP Cika-

rang Barat  peringkat II dengan penghar-
gaan Rp 10 juta, dan KCP Pondokgede 
sebagai peringkat III dengan uang pem-
binaan sebesar Rp 5 juta.

Sebagai puncak acara, ditandai dengan 
peresmian  Masjid AR’RAHMAN   di 
lokasi bakal kantor pusat PDAM Te-
gal Danas Kecamatan Cikarang Timur. 
Dana pembangunan Masjid ini,  meru-
pakan iuran  melalui  infaq para kary-
awan PDAM Tirta Bhagasasi.

Masjid dua lantai itu, dibangun di lo-
kasi bakal Kantor Pusat PDAM Tirta 
Bhagasasi.  Dan saat ni, sedang dalam 
tahap pembangunan kantor pusat serta 
sejumlah infrastruktur lainnya. (jon)
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Pekerjaan itu, dilakukan kaum pria dan perempuan. 
Bahkan, sejumlah anak-anak, ikut membantu 
orangtua mengais berang bekas. Entah itu, kan-

tong kresek bekas, kardus bekas, kaleng dan besi bekas, 
serta barang bekas lainnya,  yang penting laku dijual. Itu-
l ah yang mereka kumpulkan, hanya untuk memperoleh 
uang buat kebutuhan hidup.

Mereka masyarakat pemulung, tak peduli bau busuk 
yang dapat mengganggu kesehatannya. Mereka juga tidur 
di guguk seadanya yang terbuat dari kayu, kardus, terpal 
dan plastik bekas. Mereka, sebagian besar dari Kabupaten 
Indramayu, Karawang, Cirebon Jawa Barat.

Melihat kedatangan dua kendaraan menuju gubuk 
mere ka, para pemulung sekitar 50 kepala keluarga, seje-
nak beristirahat. Merekapun berkumpul di gubuk milik 
Agus, sebagai koordinator warga. Rupanya, para ma-
syarakat urban ini, sudah mengetahui kedatangan rom-
bongan karyawan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, yang 
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aksi sosial:

Pdam 
Bagikan 
sembako

Siang itu, Selasa tanggal 26 
September 2017, cuaca cukup 

cerah. Di lingkungan RT 04 RW 
04, Kelurahan Cikiwul Kecamatan 

Bantargebang Kota Bekasi, para 
pemulung sedang sibuk bekerja. 

Mereka seperti biasanya, mengais 
barang bekas yang masih mempunyai 

nilai ekonomis di tumpukan sampah 
Tempat Pengolahan  Sampah 

Terpadu (TPST) Bantargebang.
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membawa bantuan.
Tuti Rostiatin dan Rika Nursan-

tika, dua Kepala Bagian mewakili 
direksi PDAM, didampini sejumlah 
staf, menemui para pemulung. Ke-
duanya, sempat berdialog dengan ke-
luarga pemulung yang dikoordinatori 
Agus.  

Rika menjelaskan bahwa kedata-
ngan timnya, untuk memberikan ban-
tuan berupa sembako dan pakaian 
layak pakai kepada 50 kepala ke-
luarga pemulung di RT 04 tersebut. 
Pemberian bantuan itu, sebagai aksi 
atau kepedulian  sosial PDAM yang 
merayakan HUT ke 36 pada tanggal 
29 September 2017.

Mengetahui ada bantuan, para ibu-
ibu dan anak-anak dari keluar ga 
pemulung, berkerumun. Me reka pun 
berbaris untuk menerima bagian ma-
sing-masing. Agus dan Nuraini, dua 
pemulung menyampaikan  terimakasih 
atas kepedulian PDAM memberikan 
bantuan kepada mereka.

“Ini namanya rejeki. Ada saja orang 
yang peduli kepada kami pemulung. 
Semoga saja PDAM Tirta Bhagasasi 
semakin maju dan sekses,” ungkap 
Agus, dan diamini  Rika dan Tuti.

Rika, bahkan sempat melihat keadaan 
gubuk pemulung, dan sebuah bangu-
nan seadanya. Ternyata, bangunan itu 
digunakan anak-anak pemulung untuk 
belajar dibantu tenaga pengajar suka-
relawan para mahasiwa.

Pemberian bantuan sembako tersebut, 
juga diselenggarakan bagi masyarakat 

kurang mampu di Kecamatan Cabang-
bungin, Muara gembong, dan Bojong-
mangu Kabupaten Bekasi.  Sembako dan 
pakaian layak pakai tersebut, merupakan 
sumbangan para karyawan PDAM 
yang peduli bagi sesama dalam rangka 
perayaan HUT ke 36,  dan dirayakan 
tanggal 29 September 2017. (jon)
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disambut antusias, 
target kantong darah terlampaui

Sedari pagi, Senin (25/9/2017), ruangan rapat 
kantor pusat PDAM Tirta Bhagasasi Jalan  K. H. 

Noer Alie Kalimalang yang telah disulap menjadi 
ruang transfusi darah tak pernah terlihat lowong. 

Di bagian luar, antrean kar-
yawan antusias mengisi 
formulir pendaftaran. Se-

mentara di dalam ruangan, antrean 
serupa juga terlihat, yakni mereka 
yang tengah menunggu giliran me-
nyumbangkan darahnya.

Mereka yang telah mengisi formu-
lir pendaftaran satu per satu dipanggil. 
Petugas dari Palang Merah Indonesia 
Cabang Kota Bekasi pun mengukur 
tensi darah karyawan yang berminat 
mendonorkan darahnya. Ditambah se-
rangkaian pertanyaan singkat, akan 
diputuskan karyawan bersangkutan bo-
leh mendonorkan darahnya atau tidak.

Dalam hal ini, guna memastikan darah 
yang diambil dari pendonor baik kuali-
tasnya, seleksi ketat pun diberlakukan. 
Calon pendonor tidak diperbolehkan 
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mengonsumsi obat-obatan apa pun se-
belumnya, demikian juga bila tekanan 
darahnya dinyatakan tidak normal -baik 
hipertensi maupun hipotensi-, kurang 
tidur, kadar Hemoglobin, suhu tubuh, 
berat badan, dan faktor-faktor lainnya.

Karyawan yang tidak diperkenan kan 
mendonorkan darahnya kemudian 
kembali ke ruangan untuk melanjutkan 
tugasnya masing-masing. Sementara 
mereka yang diperbolehkan mendo-
nor, harus mengantre giliran transfusi. 
“Rekanan dari PMI Cabang Kota 
Bekasi terkendala keterbatasan perso-
nel sehingga hanya mampu melayani 
pendonor dengan empat velbed yang 
disiapkan,” kata Amin Buanajasa se-
laku penanggung jawab kegiatan do-
nor darah.

Masing-masing pendonor meng-
habiskan waktu berkisar 15-20 me-
nit berbaring di atas velbed sembari 
menunggu kantong darah penuh terisi. 
Begitu proses transfusi selesai, kary-
awan menerima kudapan ringan serta 
buah dan miniman untuk mengemba-
likan energi yang terkuras. Tak jarang 
karyawan ada yang berjalan sempo-
yongan karena pusing pascatranfusi. 
Hingga berakhirnya kegiatan donor 
darah tersebut, berhasil terkumpul 84 
kantong darah. Jumlah tersebut cuk-
up membanggakan karena pada peny-
elenggaraan acara serupa tahun-tahun 
sebelumnya, target yang dipatok se-

banyak 60 kantong darah tak pernah 
tercapai akibat minimnya partisipasi 
karyawan.

“Alhamdulillah target pengumpulan 80 
kantong darah tahun ini bisa tercapai. To-
tal ada 84 kantong darah yang terkumpul 
dari 138 pendaftar,” ucapnya.

Andaikan pendaftaran peminat tak 
dibatasi, agaknya kantong darah yang 
terkumpul bisa jadi lebih banyak lagi.
Apalagi beranjak siang, karyawan 
dari kantor cabang dan kantor cabang 
pembantu pun mulai berdatangan un-
tuk berpartisipasi.

Membeludaknya antusiasme kary-
awan tak terbayang sebelumnya oleh 
Amin dan tim. Meskipun strategi me-
nyukseskan kegiatan yang menjadi 
bagian dari rangkaian hari jadi ke-36 
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi itu 
telah disiapkan dengan matang.

Strategi yang diterapkan berupa 
pelaksanaan sosialisasi jauh-jauh 
hari. Sebulan sebelum kegiatan ber-
langsung, Amin dan timnya sudah ak-
tif menginformasikan seputar agenda 
donor darah ini.

Tidak sekadar karyawan di kantor 
pusat yang menjadi sasaran sosiali-
sasinya. Karyawan PDAM Tirta Bha-
gasasi lain yang tersebar di sejumlah 
kantor cabang serta kantor cabang 
pembantu turut pula menjadi target.

“Kami ingin sebanyak mungkin 
karyawan yang bisa ikut berpartisi-

pasi supaya kantong darah yang ter-
kumpul pun banyak,” ucap karyawan 
di Bagian Umum tersebut.

Gilang Erlangga merupakan salah satu 
karyawan yang rela menempuh perjala-
nan jauh dari tempat tugasnya di Tam-
bun Utara untuk bisa berpartisipasi di 
kegiatan donor darah ini. Meskipun ini 
merupakan kali pertamanya mendonor-
kan darah, Gilang mengaku tak merasa 
grogi sama sekali.

“Penasaran ingin mencoba, ternyata 
enak juga rasanya. Kalau saja tahun-
tahun sebelumnya saya tahu agenda 
ini rutin jelang HUT perusahaan, pasti 
sudah saya coba dari dulu,” katanya. 
Lain Gilang, lain Hasan Basri. Karya-
wan yang bertugas di bagian pengaduan 
tersebut mengaku sudah beberapa kali 
mengikuti donor darah. Setiap ada mo-
men organisasi atau perusahannya yang 
menyertakan kegiatan donor darah, ia 
tak pernah absen berpartisipasi.

“Karena golongan darah saya B tak se-
banyak yang bergolongan darah O, 
ketersediannya kemungkinan minim. 
Makanya setiap ada kesempatan men-
donor, saya usahakan ikut,” katanya.

Melihat tingginya antuaisme karya-
wan, panitia akan mengupayakan agar 
di tahun-tahun ke depan, kegiatan do-
nor darah bisa tetap menjadi agenda 
rutin rangkaian hari jadi PDAM Tirta 
Bhagasasi di tahun-tahun berikut-
nya. (nay)
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Saat ini, PDAM Tirta Bhagasasi 
telah memiliki 11 kantor ca-
bang (Kacab), dan 10 kantor 

cabang pembantu (KCP). Dari 11 kan-
tor cabang, enam berlokasi di wilayah 
Kabupaten Bekasi dengan tujuh KCP. 
Sedang di Kota Bekasi dilayani lima 
kantor cabang dan tiga KCP.

Untuk memproduksi air bersih, se-

Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta 

Bhagasasi Bekasi kini 
sudah mencapai usia 

36 tahun pada tanggal 
29 September 2017. 

Perusahaan yang berdiri 
tahun 1981 ini, memiliki 

wilayah cakupan 
pelayanan di Kabupaten 

dan Kota Bekasi.

layani air Bersih 
semaksimal mungkin

pertumbuhan penduduk (LPP) empat 
persen per tahun.

Sesuai business plann, PDAM telah 
menargetkan dapat melayani ma-
syarakat 60 sampai 80 persen akan  air 
bersih dari jumlah penduduk hingga 
tahun 2022. Karena itu, pembangu-
nan IPA dan jaringan perpipaan terus 
ditingkatkan. Hal itu juga  sejalan de-
ngan target Millennium Development 
Goals (MDGs).

Bupati Bekasi, diwakili Kepala 
Bappeda Pemerintah Kabupaten Beka-
si, Slamet Supriyadi menuturkan, 
PDAM Tirta Bhagasasi harus bisa me-
layani air bersih dengan baik di wilayah 
Kabupaten Bekasi. Sebab, LPP saat ini 
sangat berkembang dengan cepat.

"Kabupaten Bekasi kini sudah men-
jadi wilayah yang berkembang de  
ngan pesat, baik secara infrastruktur 
dan penduduknya. Melihat hal itu, 
menjadi tantangan bagi PDAM untuk 
dapat memenuhi kebutuhan air ber-
sih," terang dia.

Dikatakan pria yang juga Ketua De-
wan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi 
ini, sebagai BUMD yang membidangi 
pelayanan air bersih. PDAM harus 
dapat memaksimalkan pelayanan bagi 
masyarakat pelanggan. Karena bicara 
tentang pelayanan itu harus dari hati 
dan ikhlas.

Ditempat sama, Wali Kota Bekasi 
diwakili Asisten Daerah III Pemerin-
tah Kota Bekasi, Dadang Hidayat me-
nyampaikan, PDAM Tirta Bhagasasi 
di usianya yang terbilang matang ini 
harus semakin maju, solid, berkem-
bang dan dapat melayani dengan baik 
warga Bekasi.

"Kita mampu menyongsong hari 
esok lebih baik dan akan mampu beri-
kan kontribusi yang maksimal dalam 
mendapatkan air bersih. Ini merupa-
kan bagian dari langkah kami (Pem-
kot Bekasi) dalam meningkatkan 
kinerjanya," ucap pria yang juga Sek-
retaris Dewan Pengawas PDAM Tirta 
Bhagasasi ini. (ayi)

jak berdiri hingga September 2017, 
PDAM telah memiliki 16 Instala-
si Pengolahan Air (IPA) atau Water 
Treatment Plant (WTP) dengan kapa-
sitas produksi 3.835 l/dtk. Sedang-
kan jumlah pelanggan saat ini tercatat 
221.952 sambungan langganan (SL).

Guna meningkatkan cakupan pela-
yanan air bersih kepada masyarakat, 
jajaran direksi PDAM tidak hanya men-
gandalkan investasi dari Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bekasi melalui penyer-
taan modal yang dianggarkan melalui 
APBD kedua pemerintahan itu.

Tetapi, PDAM ini juga menjalin kerja 
sama dengan badan usaha swasta. Kerja 
sama dengan pihak swasta, dilakukan 
sesuai perintah Bupati Bekasi, Neneng 
Hasanah Yasin, dan Wali Kota Bekasi, 
Rahmat Effendi, untuk meningkatkan 
cakupan pelayanan air bersih yang san-
gat dibutuhkan masyarakat, sesuai laju 
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dewan PenGawas

Pemisahan PDAM Tirta Bha-
gasasi yang kini milik be-
rasama antara Pemkab dan 

Pemkot Bekasi, menjadi keharusan. 
Sebab dalam aturan yang ada seka-
rang ini, tidak lagi dibenarkan satu 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dimiliki dua pemerintahan.

“Pemisahan PDAM itu mutlak di-
lakulan. Sebab perintah undang-un-
dang satu BUMD itu tidak boleh di-
miliki dua pemerintah daerah. Jadi 
pemisahan itu mutlak dan sudah dis-
epakati kedua kepala daerah Kota 
dan Kabupaten Bekasi,” ujar Ketua 
Dewan Pengawas PDAM Tirta Bha-
gasasi, Slamet Supriyadi.

Dikatakan, pemisahan segera di-
lakukan dan bertahap. Untuk meng-
hitung aset akan diserahkan kepada 
lembaga di Badan Pemeriksa Keuan-
gan Pembangunan (BPKP) Jawa 
Barat. “Intinya dalam pemisahan itu 
harus saling menguntungkan,” tegas 
Slamet.

Sementara itu, Sektetaris dan ang-
gota Dewan Pengawas PDAM Tir-
ta Bhagasasi Dadang Hidayat dan 
Nurhawi Affandi mengakui, misi 
berat kini ditanggung Dewan Penga-
was yang baru periode kepengurusan 
2017-2019. Berbeda dengan tugas 
Dewan Pengawas periode-periode 
sebelumnya yang hanya diharuskan 
mengawasi guna menjamin arah pe-
rusahaan tidak melenceng dari ‘Bus-
siness Plan” yang sudah ditetapkan.

Dewan Pengawas dibekali misi 
mengawal proses pemisahan dari 
kepemilikan ganda Pemerintah Ka-
bupaten Bekasi dan Pemerintah Kota 
Bekasi. Dewan Pengawas harus sang-
gup memastikan prosesnya berjalan 
lancar hingga PDAM Tirta Bhagasasi 
berdiri dengan kepemilikan tunggal 

Pemkab Bekasi, ucapnya.
“Sesuai amanat Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2004 tentang Oto-
nomi Daerah, perusahaan daerah 
seperti PDAM tidak boleh dimiliki 
dua pemerintah daerah sekaligus. Itu 
yang mendasari pemisahan saat ini,” 
ia menambahkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, 
komunikasi insentif terus dijalin 
dengan pemerintah daerah selaku 
pemilik. Konsultasi juga kerap kali 
dilakukan dengan Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan Jawa 
Barat sebagai lembaga yang kom-
peten memberikan masukan seputar 
pemisahan terkait penghitungan aset. 
Sebab proses yang melibatkan aset 
kekayaan daerah tidak boleh diproses 
sembarangan.

Jabatan Direksi
Terkait kekosongan dua direksi 

PDAM  saat ini, Bupati dan Wali 
Kota Bekasi Neneng Hasanah Yasin 
dan Rahmat Effendi, ujar Slamet, 
telah  menunjuk Usep Rahmam Sa-
lim menjadi pejabat sementara (Pjs) 
Direktur Usaha (Dirus), dan Direk-
tur Teknik (Dirtek). Kedua jabatan 
itu, sejak tanggal 4 Juli 2017 kosong 
karena pejabat lama masa tugasnya 

sudah habis.
Surat Bupati dan Wali Kota ter-

kait penunjukan Usep Rahman Sa-
lim yang kini juga menjabat Direktur 
Utama (Dirut) di PDAM ini,  di-
bacakan  anggota Dewan Pengawas 
PDAM tersebut, Nurhawi Affandi.

Disebutkan, Usep Rahman Salim 
sebagai Pjs Dirus dan Dirtek PDAM 
Tirta Bhagasasi, paling lama enam 
bulan, hingga terpilih pejabat deve-
nitif. Untuk pemikihan dua direksi 
yang kosong, telah disepakati oleh 
Bupati dan Wali Kota Bekasi, melalui 
open biding dan baru akan dimulai 
prosesnya Agustus 2017 oleh Dewan 
Pengawas.

Slamet Supriyadi menegaskan, 
penunjukan Usep yang saat ini men-
jabat Dirut PDAM dan merangkap 
sebagai Pjs Dirus dan Dirtek, men-
jadi kewenangan Bupati dan Wali 
Kota Bekasi sebagai pemilik.

Para Dewan Pengawas berharap, 
cakupan pelayanan air bersih terus 
dapat ditingkatkan. Saat ini, cakupan 
pelayanan air bersih kepada masyara-
kat di Kabupaten Bekasi dari 3, 1 juta 
jiwa,  baru sekitar 27 persen. Ditar-
getkan, hingga tahun 2022, sekitar 60 
sampai 80 persen warga tersebut su-
dah terlayani air bersih. (jon)

dewan Pengawas:

Pemisahan Pdam 
sesuai Undang-Undang

slamet supriyadi
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Oleh : TIM BeNINgKebersamaan bukan hanya seke-
dar hidup bersama. Tapi disitu 
ada juga kenyamanan, keindah-

an dan juga kesetiaan. Sepasang  suami is-
tri hidup bersama, maka diantara kehidu-
pan bersamanya itu mereka memperoleh 
capaian-capaian antara lain memperoleh 
keturunan,   juga warisan yang akan dit-
inggalkan kepada anak- anaknya kelak 
bila mereka telah tiada.

Kenyamanan, keindahan, kesetiaan 
adalah modal dasar hidup bersama. Tan-
pa modal kenyamanan akan sangat sulit 
didapatkan kehidupan yang berkualitas. 
Ingatlah ketika orde baru, pertama kali 
tegak yang diutamakan adalah trilogi 
pembangunan, yaitu ’stabilitas”, men-
jadi prioritas utama, baru pembangunan 
bisa dikembangkan.  Tanpa stabilitas 
akan sangat sulit bagi Indonesia untuk 
bangkit dari keterpurukannya di zaman 
orde lama.

Perbedaan tentu pasti ada di setiap 
keluarga dan komunitas. Tapi sepan-
jang perbedaan tersebut masih dalam 
koridor kebersamaan dan dalam upaya 
menghasilkan capaian, maka perbedaan 
yang ada akan  menjadi rahmat dan juga 
produktifitas berupa karya.

Keadilan adalah bagian dari keber-
samaan yang mengikat, suasana   di-
dalamnya tidak ada yang merasa dianak-
tirikan dalam keluarga. Keadilan adalah 
modal dasar terjadinya keharmonisan 

dan produktifitas yang ingin  dicapai.
Semua mendapatkan hasil dari yang 

diupayakannya tersebut prestasi diba-
ngun dari dasar kemampuannya, meski-
pun pada level tertentu atas dasar kese-
pakatan bisa saja berubah terutama 
yang ada kaitannya dengan pengenda-
lian terkait managemen.

Kepemimpinan menjadi titik pen-
ting dalam keluarga, ayah adalah pe-
mimpin. Sama halnya dengan keluarga, 
maka  komunitas maupun perusahaan 
memerlukan  pemimpin yang terbuka 
mudah berdialog. Pemimpin yang ter-
buka dengan bawahan adalah  modal 
penting terjadinya keharmonisan dan 
kebersamaan.

 Pemimpin yang tertutup dan egois 
cepat atau lambat akan meruntuhkan 
kebersaman. Karena itu pertemuan- 
pertemuan rutin, seperti apel pagi atau 
rapat, adalah faktor penting untuk ter-
jadinya kesepahaman bersama.

Anak atau istri, dan anak dalam rumah 
tangga adalah bagian penting   demi berjalan-
nya keharmonisan, kerinduan satu sama lain 
untuk   berkumpul  adalah  modal  dasar 
untuk tercipta hubungan yang harmonis 
dalam sebuah keluarga. 

 
Kerukunan
Begitu juga dalam perusahaan, keru-

kunan antara atasan bawahan   meru-
pakan keharusan yang harus terjadi. 
Pimpinan adalah ayah yang harus me-
mimpin karyawan untuk mencapai tu-
juan yang diinginkan.

Setiap persoalan yang timbul akibat 
hubungan yang intens, akan  berdampak 
negatif harus dapat diminimalisir 
sedemikian rupa. Kesalah pahaman 
dalam hubungan keluarga bisa saja ter-
jadi, apalagi   dalam kehidupan  modern 
sepeti sekarang ini.

Kebijaksanaan adalah kunci untuk 
memecahkan pesoalan keluarga, ter-
masuk diantaranya selalu terbuka pada 
komunikasi. Memutus komunikasi di-
antara sesama keluarga adalah pintu ter-
jadinya ketidak harmonisan.

Begitu dalam keluarga, maka begitu 
pula dalam hubungan organisasi peru-
sahaan. Bisa saja terjadi konflik antara 
atasan bawahan akibat miss komunika-
si.  Dalam setiap konflik di perusahaan, 
maka peran pimpinan  menjadi utama.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin 
yang tanggap terhadap persoalan yang 
muncul. Dia tidak akan membiarkan api 
membesar, selalu berusaha dan berjuang 
mencari titik temu untuk problem solv-
ing.  Seni memimpin bawahan, seperti 
memegang burung, tidak terlalu ketat 
dan juga tidak terlalu longgar. Semua 
dilakukannya secara proporsional.

Sikap  negatif seorang ayah terha-

merajut kebersamaan 
Pdam tirta Bhagasasi
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dap anggota keluarganya akan  me-
matikan kreatifitas anggota keluarga. 
Juga bisa membekukan hubungan sua-
mi- istri serta antara ayah dan anak. 
Seorang ayah yang   selalu  khawatir 
terhadap keberadaan anaknya, selalu 
was-was   karena  terlambat  pulang 
misalnya, akan menimbulkan sifat ta-
kut   pada  anaknya, dan cepat atau lam-
bat akan mematikan kreatifitas anak.

Rasa cemburu yang berlebihan anta-
ra ayah dan ibu dalam tingkat tertentu 
adalah positif. Tapi bila berlebihan akan 
menimbulkan kontra produktif,  bahkan 
bukan hal yang mustahil menimbulkan 
perceraian.

Dalam perusahaan yang sudah mapan 
dan tersistem, pola hubungan telah dia-
tur dalam bentuk  sistem opersional dan 
prosedur (SOP).    Dan semua anggota 
perusahaan harus mengacu pada SOP 
tersebut. Karena hal itu adalah keten-
tuan wajib yang harus dilakukan, bila 
tidak, maka namanya penyimpangan.  

Penyimpangan terhadap ketentuan 
yang berlaku akan diberikan   sanksi 
sesuai ketentuan yang berlaku pula. 
Pemimpin perusahaan sebagai seorang 
ayah, harus memberikan bimbingan dan 
pengarahan untuk memastikan bahwa 
SOP yang merupakan acuan perusahaan 
harus dijalankan dengan benar.

 
Pola hubungan
Tangan dinginnya untuk menge-

lola karyawan yang terdiri dari bera-
gam karakter adalah kemampuan yang 
harus dimilikinya.  Pemimpin yang 
kaku dengan ketentuan tanpa melihat 
latar belakang permasalahan yang 
dihadapi  karyawan atau permasalahan 
teknis di lapangan, akan menimbulkan 
dampak negatif terhadap pola hubungan 

atasan bawahan.
 Dalam perusahaan, pimpinan ditun-

tut untuk memiliki kemampuan man-
agemen, mulai setiap  penempatan 
berdasarkan the right man on the 
right place.  Organizing menggerak-
kan dan pengaturan, serta  monitoring, 
yaitu  kontrol yang efesien dan efektif 
dalam proses produksi perusahaan.

Pemimpin perusahaan harus dapat 
menekan konflik, baik konflik anta-
ra kepetingan kerja antar karyawan, 
maupun antara dirinya  dengan kary-
awan. Atau bisa saja konflik  pribadi. 
Pemimpin perusahaan harus memiliki 
kemampuan managemen konflik, tidak 
membiarkan masalah menjadi puncak 
dulu baru dicarikan pemecahannya. 

Tapi memiliki kemampuan mendetek-
si keadaan melalui kemampuan koordi-
nasinya, yang antara lain dilakukannya 
melalui rapat- rapat formal maupun tu-
run kelapangan secara langsung, meli-
hat kondisi objektif.

 
36 Tahun Kebersamaan
 PDAM Tirta Bhagasasi, kini  telah 

membangun kebersamaan selama 36 
tahun, sejak tahun 1981. Adalah kebe-
tulan direktur utamanya Usep Rahman 
Salim, S,Sos, MM,  merupakan generasi 
awal di PDAM ini,   sehingga memiliki 
kemampuan.  Bukan saja dalam hal per-
soalan teknis dan managemen semata, 
tapi juga memiliki pemahaman keji-
waan yang utuh terhadap perusahaan 
yang dipimpinnya tersebut.

Usep yang berangkat dari bawah, me-
miliki penguasaan lapangan yang leng-
kap. Memiliki ketrampilan perpipaan 
bongkar pasang dan memengetahui 
tentang kualitas barang yang akan digu-
nakan oleh perusahaannya.

Terpilihnya Usep dalam dua periode 
memberikan garansi bahwa  ia bukanlah 
pemimpin yang seadanya. Tapi adalah 
pemimpin yang lengkap baik kemam-
puan managemen maupun teknis.  Ke-
dekatannya pada karyawan, menjadikan 
PDAM sepert keluarga besar saja lay-
aknya. Saling asah, asuh dan asih.

Umur perusahaan yang berangkat de-
wasa dan dicerminkan dari   capaian-
capaiannya. Saat ini kapasitas produksi 
air telah mencapai 3.835 liter /detik, 
dan  jumlah sambungan langganan-
nya (SL) sebanyak 221. 925. Kini, pe-
rusahaan tersebut telah memiliki  16 
instalasi pengolahan air (IPA) dengan 
11  kantor  cabang, dan 10   kantor ca-
bang pembantu yang didukung sekitar 
700  orang karyawan. 

PDAM Tirta Bhagasasi telah men-
jalani kehidupannya dengan  optimal, 
kehidupan kekeluargaan diantara kary-
awan terbangun dengan alami. Program 
-program keluarga di create sedemikian 
rupa, sehingga menciptakan rasa kelu-
arga besar. Darma Wanita aktif secara 
nyata memberikan warna hubungan 
layaknya keluarga besar dalam rumah 
tangga keluarga.

 PDAM yang merupakan milik dua 
pemerintahan kabupaten dan kota Beka-
si, telah mampu menciptakan hubungan 
yang harmonis diantara   kedua pemer-
intahan tersebut. Setiap persoalan yang 
muncul, baik akibat koordinasi yang 
tidak sempurna maupun terjadi miss 
komunikasi  akibat dampak persoalan 
teknis, dapat diselesaikannya dengan 
manis tanpa gejolak.

Selamat hUT ke-36 PDAM Tirta 
Bhagasasi Bekasi. Semoga Sukses.
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Dalam kegiatan opera-
sional Perusahaan Dae-
rah Air Minum (PDAM) 

Tirta Bhagasasi, terdapat proses 
pencatatan water meter pelang-
gan setiap bulan yang bertujuan 
untuk mencatat angka meter pada 
bulan tersebut dan dihitung kubi-
kasi serta rupiahnya.

Khusus untuk Area pelayanan 
Cikarang Selatan, proses pen-
catatan water meter pelanggan ini 
telah menggunakan sistem MMR 
(Mobile Meter Reading) sejak ta-
hun 2011 silam. Yang artinya, se-
bagian besar pelanggan dari tahun 
2011 hingga saat ini sudah bisa 

diketahui letak geografis koordi-
nat (latitude, longitude) dari ma-
sing masing pelanggan tersebut. 
Sub Bagian Aplikasi & IT Se-
curity berkolaborasi dengan Ba-
gian Perencanaan Teknik untuk 
mengembangkan potensi koordi-
nat ini kearah yang lebih detail, 
yaitu penggabungan data koordi-
nat SL dengan pemetaan jaringan 
pipa yang mereka miliki sehingga 
terbentuklah sistem terpadu yang 
saling berkaitan.

Data koordinat SL diambil dari 
data pembaca meter yang rutin 
setiap bulan membaca water me-
ter pelanggan, sedangkan jaringan 

Googlemaps aPi + 
Google mymaps + mmr

cikarang selatan
Oleh : SUBBAg APlIKASI & IT SeCURITY PDAM TB
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pipa diambil dari data bagian Per-
encanaan Teknik yang sudah meng-
konversi desain as-built drawing 
dan pointing dilapangan kedalam 
Google MyMaps.

Google MyMaps mengambil 
peranan penting didalam keber-
hasilan sistem kolaborasi ini, 
yang mana google telah menye-
diakan fasilitas import data koor-
dinat dari data mentah dan mam-
pu melakukan export kedalam 
bentuk KML (Keyhole Markup 
Language) yang secara sistem su-
dah mensupport WebGIS.

Sistem ini pada nantinya ber-
tujuan untuk mempermudah dan 
mempercepat pengambilan kepu-
tusan (kebutuhan analisa), sep-
erti identifikasi posisi water me-
ter pelanggan, analisa perpipaan 
serta kebutuhan yang lainnya. (*)

informasi teknoloGi
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Atas dasar itulah, Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Bha-
gasasi Bekasi secara berkala 

mengikutsertakan karyawannya untuk 
mengikuti pelatihan yang diselenggara-
kan pihak eksternal maupun yang dige-
lar secara internal.

Baru-baru ini, PDAM Tirta Bhagasasi 
mendelegasikan lima karyawannya un-
tuk mengikuti pelatihan yang diseleng-
garakan Persatuan Perusahaan Air Mi-
num Seluruh Indonesia dengan tema 
“Diklat Manajemen Air Minum Berba-
sis Kompetensi”. Ada dua kategori pela-
tihan yang diselenggarakan Perpamsi 
kali ini, yakni yang diperuntukkan bagi 
karyawan level muda juga madya.

“Yang diberangkatkan untuk mengiku-
ti pelatihan kategori muda ialah seting-
kat kepala seksi, sedangkan yang sudah 
menjabat sebagai kepala bagian mengi-

kuti pelatihan kategori madya,” kata 
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Iman 
Nurani kepada “Bening”, baru-baru ini. 
Ada dua karyawan penjabat kepala sek-
si yang didelegasikan mengikuti pelati-
han, yakni Kepala Subbagian Infra Tek 
Info Budi Pribadi dan Kepala Subba-
gian Pengembangan SDM Siti Aminah. 
Sementara tiga karyawan selevel kepala 
bagian yang mengikuti pelatihan ini 
ialah Kepala Bagian Satuan Pengawas 
Internal Dewi Susanti, Kepala Cabang 
Bekasi Kota Dadang Hermansyah, dan 
Kepala Cabang Tambun Asep Supri-
yadi.

Menurut Iman, idealnya, memang 
seluruh karyawan bisa dikirim un-
tuk mengikuti pelatihan. Termasuk 
karyawan yang belum memegang ja-
batan sekalipun, semestinya diikutkan 

dalam pelatihan untuk kelompok muda. 
“Dengan demikian, ada dasar ilmu dan 
pemahaman yang kuat bagi mereka se-
hingga saat bertugas, bisa menampilkan 
kinerja dan profesionalitas terbaiknya 
demi kemajuan perusahaan,” katanya. 
Hanya saja, dikarenakan keterbatasan 
anggaran yang tersedia, akhirnya hanya 
beberapa karyawan yang bisa didel-
egasikan. Sementara karyawan lainnya 
menanti jadwal pelatihan berikutnya 
karena agenda ini rutin digelar Perpam-
si.

“Namun kami di Bagian SDM me-
mang tengah menggiatkan partisipasi 
karyawan mengikuti pelatihan, meng-
ingat dalam waktu dekat banyak kary-
awan yang memasuki masa pensiun. 
Jika karyawan yang lebih muda tak 
mendapatkan pelatihan yang dapat me-
ningkatkan kapabilitasnya, sulit muncul 

Ibarat pisau yang akan tumpul jika terus-menerus dipakai tanpa sesekali 
diasah, kemampuan karyawan pun demikian pula adanya. Tanpa 
dilakukannya pengasahan kemampuan dan penempaan ilmu secara berkala, 
kinerja seorang karyawan lama-lama akan makin tumpul hingga akhirnya 
tak lagi mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan.
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diklat tingkatkan 
kapabilitas
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regenerasi yang nantinya akan mengisi 
kekosongan yang ditinggalkan,” ucap 
Iman.

Maka dari itu, selain mengupayakan 
agar kesempatan mengikuti pelatihan 
bisa dinikmati seluruh karyawan secara 
bergiliran, “sharing” ilmu juga diharap-
kan bisa dilakukan karyawan peserta 
pelatihan kepada rekan-rekannya.

“Jadi selain menyerahkan laporan per-
tanggungjawaban kepada direksi peri-
hal hasil pelatihan yang diikuti, ilmunya 
pun harus dibagi dengan karyawan yang 
lain. Dan yang tak kalah penting, tentu 
saja mempraktikkan ilmu tersebut saat 
bertugas sehari-hari,” katanya.

Kepala Subbagian Pengembangan 
SDM Siti Aminah yang turut mengikuti 
pelatihan untuk kelompok muda me-
ngatakan, bermacam ilmu yang disam-
paikan pemateri selama sepekan pela-
tihan diselenggarakan sangat menarik 
dan bermanfaat.

“Semua materinya penting karena 
yang disampaikan mencakup keselu-
ruhan unsur pengelolaan perusahaan,” 
katanya.

Bermula dari materi seputar kemam-
puan mengelola diri sendiri, pemateri 
pelatihan juga kemudian beranjak pada 
ilmu mengelola perusahaan. Mulai dari 
ilmu di bidang pelayanan, administrasi, 
keuangan, operasional, dan lainnya.

Tak sekadar menerima penyampaian 
materi secara satu arah, peserta pela-
tihan juga diajak untuk aktif berparti-
sipasi mempraktikkan ilmu yanh baru 
saja diberikan. Baik melalui uji kemam-
puan berkomunikasi di hadapan publik, 
simu lasi uji situasi, dan juga diskusi 
membedah status sehat tidaknya sebuah 
perusahaan air minum.

“Dengan mengikuti pelatihan ini, saya 

yang semula merasa tabu mengetahui 
detail bidang lain akhirnya merasa per-
caya diri. Sebab dengan bekal pemaha-
man tentang bidang lain, jadinya saat 
bekerja lebih bisa bersinergi,” ucapnya. 
Pada akhirnya, manakala tercapai sin-
ergi yang baik antarkaryawan juga an-
tarbagian, upaya mewujudkan misi 
perusahaan bisa diwujudkan bersama 
dengan lebih kompak. (nay)
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Keberadaan sejumlah pabrik 
yang berdiri di sepanjang ban-
taran Kali Cileungsi maupun 

Kali Bekasi menjadi biang keladi mun-
culnya polutan akibat pembuangan lim-
bah tak  bertanggung jawab.

Dalam beberapa bulan belakangan, 
kehadiran limbah di Kali Bekasi tak 
terelakan lagi. PDAM Tirta Patriot bah-
kan sampai menghentikan produksi air 
minumnya akibat kadar pencemaran 
yang terlampau tinggi. Namun PDAM 
Tirta Bhagasasi yang juga memanfaat-
kan sumber baku dari Kali Bekasi tak 
serta merta menghentikan produksi.

“Tiga cabang kami yang memanfaat-
kan Kali Bekasi sebagai sumber air 
baku posisinya ada di sebelah hilir yang 
kadar pencemarannya tidak terlampau 
tinggi sehingga masih bisa melalukan 

produksi,” kata Kepala Bagian Produk-
si PDAM Tirta Bhagasasi Dina Rosdi-
anawati. 

Ketiga cabang yang memanfaatkan 
aliran Kali Bekasi sebagai sumber air 
baku itu ialah Pondok Ungu, Babelan, 
dan Tarumajaya.

Meskipun masih bisa melakukan 
pengo lahan air baku menjadi air mi-
num, tapi penanganan yang dilakukan 
harus sangat cermat. Dalam kondisi air 
baku mengandung zat polutan seperti 
demikian, pemberian zat kimia saat di-
lakukannya pengolahan harus tepat.

Menurut Dina, keberadaan zat polutan 
pada sumber air baku mengakibatkan 
perusahaan harus mengeluarkan biaya 
ekstra. Sebab, zat kimia yang diperlu-
kan saat pengolahan pun menjadi lebih 
besar dosisnya.

“Kalau harapan kami, tentu saja ke-
hadiran zat polutan pada sumber air 
baku bisa diminimalisir agar pengola-
han tidak terganggu,” katanya.

Kejadian pencemaran Kali Beka-
si yang kerap berulang ini pun akh-
irnya membuat Komisi II Dewan Per-
wakilan Rakyat Kota Bekasi turun 
tangan mene lusuri penyebabnya. Pen-
elusuran pun dilakukan dengan men-
gumpulkan perwakilan Dinas Ling-
kungan Hidup Kota Bekasi, PDAM 
Tirta Bhagasasi, PDAM Tirta Patriot, 
dan petugas Bendung Kali Bekasi di 
Bendung Bekasi, belum lama ini.

Staf Bagian Produksi PDAM Tirta 
Bhagasasi Sugiatmo yang menghadiri 
pertemuan tersebut menyatakan, dalam 
forum tersebut Dinas LH Kota Bekasi 
mengakui kelemahan pihaknya dalam 

Aliran Kali Bekasi hingga kini masih menjadi salah satu sumber 
air baku kebutuhan produksi pada sejumlah cabang PDAM 

Tirta Bhagasasi. Hanya saja, kualitas air Kali Bekasi kerap kali 
terganggu akibat pencemaran yang terjadi di bagian hulunya, 

yakni di Kali Cikeas dan Kali Cileungsi Kabupaten Bogor.

air Baku kali Bekasi:

Perlu Penanganan 
lebih cermat
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mengawasi pabrik-pabrik yang mem-
buang limbah begitu saja ke Kali Beka-
si.

“Kemudian dari pihak Bendung Beka-
si juga mengakui kelemahan pihaknya 
mendeteksi limbah sehingga selalu ter-
lambat menyampaikan informasi pada 
PDAM. Padahal jika infonya lebih 
cepat kami terima, kerugian lebih besar 
bisa diantisipasi dengan melakukan per-
siapan dulu,” katanya.

Beda Kali Bekasi, beda pula dengan 
Kalimalang. Sumber air baku dari ali-
ran Kalimalang cenderung lebih baik 
kualitasnya. Namun tetap saja diperlu-
kan penanganan yang tepat agar hasil 
air minum yang diproduksi sesuai stan-
dar yang ditetapkan Kementerian Kese-
hatan dan Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia.

“Maka dari itu kami menginisiasi di-
laksanakannya pelatihan bagi para op-
erator produksi untuk bisa dilakukan 
dalam waktu dekat. Tak sekadar pem-
berian pelatihan, agar ada pedoman 
baku dalam pelaksanaan pengelolaan, 
akan dibuatkan juga buku saku seputar 
penanganan berbagai kondisi air baku,” 
kata Dina lagi.

Selain kehadiran limbah di aliran Kali 
Bekasi, faktor lain yang juga mendo-
rong dilaksanakannya pelatihan Stan-
dar Operasional Prosedur bagi para op-
erator produksi ialah saat munculnya 
temuan cacing dari hasil akhir air ola-
han di Kantor Cabang Tambun.

“Kemunculan cacing ini tidak semata 

dikarenakan pemberian zat kimia yang 
tidak tepat, tapi juga faktor kondisi sum-
ber air baku di bagian hulunya,” kata Eko 
Robian, staf Bagian Produksi lainnya. 
Berdasarkan penelusuran, pada hulu 
sumber air baku yang dikelola Cabang 
Tambun ada pabrik tahu yang berdiri di 
bantaran kali. Ampas sisa produksi tahu 
tersebut kerap dibuang ke kali tanpa 
dilakukannya penanganan terlebih da-
hulu.

Akibatnya, dari ampas tersebut mun-
cul telur-telur cacing yang lantas mene-
tas dan kemudian terbawa ke sumber 
air baku yang kemudian dikelola di Ca-
bang Tambun.

“Cacing ini merupakan mikroba yang 
terbilang tahan dengan sejumlah per-
lakuan kimia, sehingga sulit dinusnah-
kan,” katanya.

Namun demikian, kehadirannya bisa 
dikendalikan melalui pemberian do-
sis zat kimia dan perlakuan yang tepat. 
Kemudian yang tak kalah penting ialah 
penanganan di hulu kali yang dilakukan 
dengan pengerukan sedimen-sedimen 
dengan segala polutan yang terkandung 
di dalamnya. Dengan demikian, kekeru-
han air bisa diminimalisir.

“Makin keruh air baku, makin sulit 
kami mengolah karena butuh ekstra per-
lakuan untuk mengikat flok,” kata Eko. 
Kehadiran flok yang banyak, menyulit-
kan pemilahan cacing juga telurnya me-
lalui screen. Dosis zat kimia yang harus 
ditambahkan pun bisa jadi lebih banyak, 
yang akhirnya membuat pembengkakan 
biaya. Lalu setelah pengolahan selesai 
pun, pemeriksaan rutin pun harus tetap 
dilakukan karena bisa saja ada cacing 
atau telurnya yang masih lolos.

Dalam hal ini, ada dilema yang diha-
dapi PDAM Tirta Bhagasasi. Sebab jika 
mengacu pada Peraturan Menteri Kese-
hatan, kandungan sisa klor yang di-
tolerir pada air minum hasil pengolahan 
di reservoir ialah hingga 0,6 ppm.

“Akan tetapi cacing dan telurnya 
kadang masih kuat berada dalam air 
dengan kandungan klor 1 ppm pun. 
Sementara jika dibiarkan tetap berpa-
tokan dengan syarat Permenkes ca-
cing bisa tetap ada dan akhirnya ber-
benturan dengan YLKI,” katanya. 
Akhirnya demi menyiasati hal tersebut 
dengan rutin melakukan pengurasan 
pada reservoir. Pengurasan reservoir 
yang dilakukn secara rutin juga akan 
mengurangi flok sehingga akhirnya 
efisiensi melalui pemakaian zat kimia 
yang tidak berlebihan pun bisa dilaku-
kan. (nay)
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Strong dan speed yang berarti 
kuat dan cepat adalah motto 
yang saya pegang dan yakini, 

menjadi idola sikap yang saya ingin-
kan. Meski barangkali tidak atau belum 
terwujud, tapi dia menjadi suatu obsesi. 
Obsesi adalah suatu cita -cita yang se-
lalu menjadi pemikiran terus menerus 
untuk mewujudkannya.

Dimanapun saya berada, apakah di ling-
kungan keluarga, lingkungan rukun te-
tangga atau lingkungan pekerjaan, maka 
saya selalu berupaya untuk menjalankan 
motto tersebut sebagai jati diri dan ke-
peribadian hidup saya.  Ketika saya men-
jadi pemangku jabatan di PDAM Tirta 
Bhagasasi seperti sekarang ini misalnya ,  
maka pola managemen yang saya lakukan 
adalah strong dan speed.

Kuat bukan berarti keras, dan cepat bu-
kan berarti kecepatan. Yang dimaksud 
strong dan speed adalah kuat dalam ide 
atau gagasan, tapi cepat dalam penger-
jaannya. Ide dan gagasan untuk menye-
lesaikan setiap persoalan yang kita ha-
dapi baik teknis maupun administrasi, 
perlu dirumuskan terlebih dahulu, yang 
dilakukan baik berasal dari pikiran diri 
sendiri maupun hasil keputusan rapat.

Prinsip-prinsip yang jadi pegangan 
adalah bahwa “berpikir dengan banyak 
orang adalah lebih baik dari pada ber-
pikir sendiri“.  Dengan pola pikir seper-
ti itu, maka yang dimaksud kuat adalah 
suatu ide atau gagasan atau penyelasai-
an masalah  bila dirumuskan bersama 
dalam sebuah mekanisme rapat.

Sedangkan yang dimaksud speed atau 
cepat adalah proses kecepatan penyele-
saian pekerjaan, ialah proses yang tidak 
ber tele-tele. Semua setelah dihitung 
cermat, maka kemudian dieksekusi de-
ngan segera. Cepat adalah suatu proses 
yang bisa di pertanggung jawabkan dan 

bukannya cepat dengan sembarangan.
Perencanaan penyelesaian masalah 

atau pekerjaan adalah suatu keharusan, 
adanya SOP bukanlah berarti pekerjaan 
menjadi lambat, karena  setelah semua 
telah masuk dalam koridor perencanaan 
yang matang, maka tidak ada alasan lagi 
untuk me nunda nunda pekerjaan. SOP 
adalah guidance agar pekerjaan yang 
akan diselesaikan tidak menjadi melen-
ceng dari garis yang telah ditetapkan.

Kendala di lapangan tentu saja ada, 
tapi bukan kemudian hal tersebut men-
jadi tertundanya suatu pekerjaan. Kepu-
tusan pimpinan dalam kondisi ini men-
jadi sangat penting. Pemimpin yang 
lemah dalam mengambil keputusan, 
bukanlah bagian dari motto saya yang 
menginginkan speed atau cepat. Dalam 
konteks ini kita harus mengeluarkan 
suatu rumus dalam ilmu managemen, 
yang menyatakan bahwa “ciri ciri lea-
dership adalah karena keberaniannya 
dalam mengambil keputusan”.

Diskresi itulah bahasa kerennya, yai-
tu pemimpin bisa mengambil keputu-
san atas dasar pengamatannya, yaitu 
keputusan cepat yang diambil  setelah 
keadaan dianggap tidak lagi menam-
pung kendala yang dihadapi saat itu. 
Peristiwa seperti itu dapat diilustrasikan 

seperti orang yang sedang berada diper-
simpangan jalan, yaitu ketika dia ha-
rus memutuskan untuk langsung, belok 
kanan atau belok kiri. Bila tidak, maka 
yang akan terjadi adalah kesalah paha-
man yang berujung kecelakaan.

Kekompakan  tim adalah bagian dari 
motto strong atau kuat, karena bila tim 
tidak kompak atau kuat maka akan 
menjadi beban untuk terjadinya proses  
cepat seperti yang diinginkan. Kesepa-
haman untuk menyatukan visi dan misi 
tim adalah tugas seorang pemimpin.

Pemimpin harus mengetahui dengan 
pasti tentang kualitas dan kapasitas ma-
sing- masing anggota tim. Membangun 
tim yang kuat dalam suatu proses pe-
kerjaan,  seperti kepemimpinan yang 
saya sedang jalani yaitu sebagai kepala 
cabang saat ini.  Tentu bukanlah hal 
yang mudah. Karena begitu bervariasi 
kemampuan masing masing SDM yang 
ada dibawah kepemimpinan saya.

Namun pengetahuan minimal tentang 
kualitas dan kapasitas masing ma sing 
individu harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin dengan ukuran ukuran 
yang ditetapkan sendiri. Misal tentang 
bagaimana motivasi berprestasinya, mo-
tivasi pergaulannya, dan motivasi power-
nya (orientasi jabatan).

Seorang yang memiliki motivasi ber-
prestasinya tinggi, akan lebih mudah di-
ajak kerja sama mencapai satu sukses pe-
kerjaan, karena baginya prestasi adalah 
segala galanya. Tapi seorang de ngan 
motivasi pergaulan yang tinggi harus 
hati hati menghadapinya, karena baginya 
dia tidak bisa membedakan kapan saat 
bekerja dan kapan saat bermain.  Dan 
yang lebih susah lagi menghadapi indi-
vidu yang orientasinya jabatan, tipikal 
individu seperti ini lebih banyak siasat-
nya ketimbang prestasinya. (*)

Setiap orang punya motto dalam hidupnya, tidak terkecuali 
saya. Motto adalah ungkapan kata- kata baik yang terucap 

maupun  tertulis. Ungkapan tersebut lahir dari perasaan terdalam 
seseorang yang dikawinkan dengan apa yang ada dalam pikirannya, 

melahirkan sebuah keinginan, cita-cita atau tujuan hidup.

oleh: BAMBANG OKI
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Dalam suatu 
organisasi atau 

sebuah lembaga, perlu 
menetapkan visi dan 

misi.  gunanya   untuk 
mencapai  tujuan. 

Seiring dengan itu, 
Perusahaan Daerah 

Air Minum  Tirta 
Bhagasasi (PDAM TB) 

sebagai organisasi 
pelayanan publik 

telah  memiliki visi. 

Di usia 36 tahun saat ini, 
PDAM  mencoba merefleksi-
kan dan mene guhkan ke-

beradaan organisasi dalam melayani 
tuntutan dan kebutuhan air bersih pada 
masyarakat. Visi tidak dapat dilepas-
kan dengan yang namanya misi, karena 
visi dengan misi sangatlah berkaitan.

Dalam pemaparan tulisan ini le-
bih menekankan pada ruang lingk-
up tentang visi organisasi. Visi me-
ngandung arti yaitu suatu pemikiran 
yang jauh ke depan tentang sebuah 
organisasi. Visi dapat juga diartikan 
sebagai tujuan jangka panjang dan 
cara apa yang harus digunakan untuk 
mencapai sebuah tujuan dari organ-
isasi atau lembaga.  Maka untuk itu, 
visi dapat digambarkan secara lebih 
jelas. Oleh sebab itu visi menerang-
kan tentang detail dari gambaran 
sistem yang menjadi tujuannya.

Tepat tanggal 29 September 
2017, PDAM TB memasuki usia  ke–
36 suatu gambaran usia yang begitu 
matang, dewasa, dan kaya akan pe-
ngalaman dalam mendayung bahtera 
organisasi untuk melayani akan ke-
butuhan air bersih bagi masyarakat-
nya. Selama 36 tahun,  sudah barang 
tentu telah mengalami pasang surut 
dan dinamika PDAM TB dalam men-

jawab tuntutan dan harapan  melalui 
pelayanan air bersih pada masyara-
kat.

Patur kita sadari, keberadaan 
PDAM TB dalam lingkup dua pa-
yung  pemerintahan yaitu Kabupaten 
Bekasi dan Kota Bekasi disebabkan 
oleh faktor kesejarahan dan Otonomi 
Daerah. Oleh karenanya tantangan 
dan peluang yang dihadapi tidaklah 
sederhana, tetapi diperlukan langkah, 
kebijakan, dan strategi organisasi 
dalam menjawab tuntutan dan kebu-
tuhan masyarakat (konsumen) akan 
air bersih yang selalu hadir dan setia 
untuk melayani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, 
PDAM TB sebagai institusi pela-
yanan publik yang juga memiliki visi 
sesuai ciri dan karakternya tersendiri 
merupakan alas pijak dalam menun-
aikan pelayanan air bersih pada ma-
syarakat. Adapun visinya adalah: 
profesional, sehat, siap melayani.

Profesional yaitu kepandaian khusus 
untuk menjalankannya. Profesional-
isme dalam mutu, kualitas, tindak tan-
duk yang merupakan ciri suatu profesi. 
Sedangkan arti sehat adalah keadaan 
baik seluruh badan serta bagian-ba-
giannya. Arti siap ya itu sudah sedia, 
sudah disediakan, sudah selesai, jaga 
baik-baik. Dan arti melayani adalah 
membantu menyiapkan apa-apa yang 
diperlukan.

Dengan demikian, dapat diformu-
lasikan bahwa visi dari pada PDAM 
TB adalah  “ suatu kondisi organisasi 
yang memiliki sumber daya atau sum-
ber daya manusia (SDM) yang profe-
sional, sehat dan siap melayani akan 
air bersih pada masyarakat (konsumen) 
“. Dalam makna lain dapat dikatakan 
bahwa visi merupakan cermin suatu 
organisasi PDAM TB.

 Berdasarkan beberapa pemaparan 
tersebut di atas tentang arti visi, tu-

juan, ukuran, dan kegunaan visi, ser-
ta visi dari pada PDAM TB itu send-
iri, maka dalam perspektif ke depan 
atau “ visioner-organisatoris “ dalam 
memaknai dan merefleksikan usia 
yang ke-36 baik pada aspek sejarah, 
pengalaman dan segala dinamikanya 
dalam pengabdian untuk melayani air 
bersih pada masyarakat, memberikan 
inspirasi, semangat, kreasi-kreasi 
dinamis ke depan guna mengaktual-
isasikan visi dalam melayani air ber-
sih ditengah mas yarakat. 

Patut dikatakan, bahwa memahami 
visi secara akademis dan nilai visi 
secara praktis (antara teori dan prak-
tek)  semakin memantapkan daya ger-
ak totalitas organisasi yang didukung 
oleh sumber daya dan SDM yang 
profesional dalam meneguhkan visi 
demi pencapaian kesuksesan organi-
sasi. Meneguhkan visi dalam artian 
suatu pendirian, sikap dan komitmen 
bersama  yang  menafasi dan mencer-
minkan kesadaran kolektif organisasi 
dan jajarannya.

Oleh karenanya, dalam kerangka 
visi pula, mencoba memahami kondi-
si kini dan ke depan, dimana tingkat 
kebutuhan dan tuntutan, daya kritis 
masyarakat yang semakin maju dan 
dinamis dalam mengapresiasi ke-
beradaan dan peran pelayanan pada 
masyarakat oleh PDAM.

Maka, sudah seyogianya selang-
kah lebih maju lagi tidak saja fak-
tor kesia pan tetapi yang dibutuhkan 
adalah setia melayani sesuai standar 
profesionalisme dalam situasi dan 
kondisi apapun. Dengan demikian, 
menjadikan organisasi PDAM TB 
yang visioner dalam menyahuti din-
amika Institusional (Pemerintah Ka-
bupaten Bekasi dan Kota Bekasi) 
dan menjawab tuntutan, kebutuhan 
pelayanan air bersih pada masyara-
kat  konsumen . Selamat Ulang tahun 
ke 36 PDAM TB semoga semakin 
jaya dan setia melayani. (*)  

meneguhkan Visi 
setia melayani

oleh : RUSLAN ABD. GANI



Dalam rangka memperi ngati 
Hari Jadi Kabupaten Bekasi 
ke 67 dan Hut PDAM Tir-

ta Bhagasasi ke 36. PDAM sebagai 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
Kabupaten dan Kota Bekasi, mem-
berikan promosi bagi pelanggan un-
tuk pemasangan kembali (PK) secara 
cuma-cuma bagi pelanggan, yang 
 ingin kembali menjadi pelanggan.

Promo yang diberikan PDAM mu-
lai tanggal 25 Agustus - 30 Septem-
ber 2017. Promo tersebut berlang-
sung secara perdana untuk tahun 
2017 ini di Pekan Raya Kabupaten 

Pk Gratis, 
solusi mendapatkan 
kembali air Bersih

Pemasaran
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Bekasi (PRKB), komplek Stadion 
Wibawa Mukti, Cikarang-Kabupa-
ten Bekasi.

Meskipun PRKB hanya dimu-
lai dari tanggal 25 Agustus - 03 
September 2017, namun promo 
PK tetap berjalan di outlet-outlet 
PDAM seperti Kantor Pusat, Kantor 
Cabang dan Kantor Cabang Pem-
bantu hingga tanggal 30 September 
2017.

Kabag Pemasaran PDAM Tir-
ta Bhagasasi, Hermanto SE, me-
ngatakan, di hari jadi PDAM ini 
pihaknya selaku BUMD bidang 
pengolahan air bersih memberikan 
kesempatan bagi ‘mantan’ pelang-
gan, untuk kembali mendaftarkan 
diri menjadi pelanggan.

Kesempatan emas yang diberikan 
PDAM bagi masyarakat ini, bukti 
bahwa PDAM adalah perusahaan 
yang tidak memikirkan sekedar 
bene fit bagi perusahaan.

Menurut Hermanto, masyarakat 
harus memanfaatkan kesempatan 
tersebut dengan sebaik-baiknya. 
Meskipun PRKB sudah usai, ma-
syarakat masih memiliki kesem-
patan untuk segera mendaftarkan 
ulang di kantor cabang atau cabang 
pembantu PDAM terdekat.

“Ini sebagai bukti bahwa kami 
peduli terhadap masyarakat,” ung-
kap Hermanto.

PK, kata Hermanto, sebagai solu-
si bagi masyarakat Bekasi untuk 
mendapatkan air bersih. Terlebih 
bagi masyarakat yang bermukim di 
wilayah yang memang air tanahnya 
kurang bagus.

Ia menyebutkan, bila PK sudah ti-
dak promo, masyarakat dikenakan 
biaya PK sebesar Rp 150 ribu plus 
tunggakan, itu bagi pelanggan yang 
dibawah satu tahun. Sedangkan dia-

tas satu tahun, biaya PK dikenakan 
Rp 1.068.100 plus tunggakan.

Jadi, tambah Hermanto, promo 
yang digulirkan itu dinilai sangat 
membantu masyarakat.

“Diharapkan, ini dapat memban-
tu masyarakat dalam mendapatkan 
kembali air bersih,” terang dia.

Seperti diketahui, di usia yang 
terbilang matang ini, PDAM Tirta 
Bhagasasi memiliki tema yakni ‘Se-
mangat Kerja Bersama’. Dan tema 
tersebut berkaitan dengan visi dan 
misi PDAM. (ayi)
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Melalui proses panjang  dan 
bekerja sebagian besar diba-
gian perencanaan teknik di 

berbagai unit dan bagian, pria berusia 45 ta-
hun tersebut, kini menjabat Kepala Bagian 
(Kabag) Pengembangan dan Kerja Sama 
(PKS). Jabatan itu, tidak diraih begi tu saja, 
tetapi melalui proses panjang dengan ber-
bagai dilema dan kendala  yang dialami.

Ayah empat anak ini bernama Hendry. 
Ia menamatkan pendidikan  strata satu 
dengan gelar Insinyur (Ir) jurusan Arsi-
tektur dari Universtas Borobudur Jakarta 
tahun 1997. Predikat sarjana itu, ia raih 
sambil bekerja. Maka, iapun terpaksa ku-
liah malam hari.

Untuk mengenal pribadi Hendry le-
bih dekat, berikut perbincangan dengan 
‘Bening’.

Anda masuk ke PDAM Tirta Bha

gasasi tahun berapa, dan bagaimana 
pengalaman pertama masuk?

Saat zaman saya masuk PDAM tahun 
1993,  yang paling berkesan adalah bah-
wa semuanya hubungan itu lebih kepa-
da kekeluargaan. Bukan kepada perso-
naliti.  Saat itu persaingan hampir tidak 
kelihatan. Saya bisa numpang makan di 
rumah teman sekerja sebagai anggota 
keluarga. Tapi, hal itu saat ini hampir 
tidak pernah dijumpai lagi.

 Mulai kerja, saya sering ditempatkan 
dimana pekerjaan itu menjadi sesuatu 
yang baru bagi PDAM. Contoh, tahun 
1996 di Bojongmangu saat itu ma-
suk  Kecamatan Cibarusah Kabupaten 
Bekasi, pekerjaannya langsung penuh 
tantangan.

Saya  bersama teman-teman, terpaksa 
membangun intik setengah bentang jem-
batan di badan kali. Itu ngak umum. Itu 

Pria kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini, memulai karir dan 
bekerja di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, awalnya hanya mengandalkan 

ijazah  STM jurus Bangunan. Itu ia lakoni mulai tahun  1993 masuk 
perusahaan air minum milik Pemkab dan Pemkot Bekasi tersebut.

mengenal lebih dekat ir Hendry

”Gali terus Potensi diri 
Jangan tinggikan iri Hati”

dilakukan karena titik terdalam sungai, 
ada di tengah. Dan  sistemnya hidrolik. 
Lokasi intik itu adalah daerah terisolir. 
Saat itu belum ada listrik dan jalan baru 
sirtu. Pembangunan intik tersebut  meru-
pakan propram bantuan gubernur. Saat di 
Bojongmangu, kuliah saya  berantakan, 
karena kuliah  hanya terkadang dua kali 
semingggu. Saat itu semester tiga, dan ku-
liah malam hari usai kerja.

Pengalaman menarik lainnya?
Lalu, saat krisis moneter (krismon) 

1998,  saya kerja lagi yang paling aneh 
dengan PDAM. Itu ngurusin kapal 
tongkang di daerah Kecamatan Babe-
lan, Cabangbungin dan Kecamatan 
Mua ra gembong, Kabupaten Bekasi. 
Lokasinya di pesisir sungai dan pantai, 
membangikan air kepada masyarakat. 
Tongkang itu bantuan tangggap daru-
rat dari Kementerian Pekerjaan Umum 
(PU).

 Tiap hari naik Kapal Tongkang mem-
bagi-bagi air karena di daerah itu krisis 
air bersih. Itu saya kerjakan  selama enam 
bulan. Pahadal, gelar sudah Ir. Suatu pe-
ngalaman yang menarik. Berjalan wak-
tu,  saat ini mentenance kapal tidak jalan 
lagi karena terjadi pendangkalan di sungai 
Cikarang Bekasi Laut (CBL). Akhirnya 
kapal itu kini tidak berjalan lagi.  

Enam bulan di pedalaman dan tiap 
hari berbaur dengan masyarakat, lalu 
kemana lagi?. 

Setelah 1998, konsen lagi di peren-
canaan teknik. Pekerjaan saya  saat itu, 
bekeliling mencari potensi dan mengu-
kur. Lepas dari perencaan teknis, saya 
masuk ke Bagian Satuan Pengawas Inter-
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nal (SPI) sebagai kepala bidang (Kabid) 
teknik SPI. Tugansya memonitor  dan 
mengevaluasi pengawasan terhadap bi-
dang teknik internal.

Kemudian, dari SPI dimutasi menjadi 
Kepala Unit  Tarumajaya. Disana saya 
ada pegalaman menarik. Saat itu, banyak 
warga Tarumajaya yang butuh air, dan 
ekonomi masyarakat sangat sulit. Saat 
itu ada seorang nenek yang menunggak 
pembayaran rekening air tiga bulan. Dan 
sesuai aturan, jika menunggak tiga bulan, 
saluran air ke rumahnya, harus dicabut.

Suatu hari saya bersama- teman, datang 
ke rumah si nenek untuk mencabut jari-
ngan air  PDAM. Si nenek itu minta to-
long dan waktu. Dia pamit pergi ke pa-
sar  terlebih dahulu.  Tim saya menunggu 
di rumahnya.

Sepulang dari pasar, nenek itu merogoh 
uang dari kutangnya. Dan ternyata, ne-
nek itu ke pasar menjual emas per-
hiasannya untuk membayar tagiah air 
yang tertunggak. 

Saat itu saya benar-benar tersentuh atas 
keprihatinan si nenek. Mereka butuh air, 
tapi untuk membayar tagihan, kondisi 
ekonomi kurang mendukung. Disini kita 
sebagai pelayan masyarakat, harus bijak.  

Hal ini pula yang terjadi  saat di Bo-
jongmangu. Pelanggan  PDAM di sana, 
adalah petani. Mereka hanya mengadal-
kan hasil pertaian dua kali setahun un-
tuk memenuhi kebutuhan. Maka tidak 
heran, di Bojongmangu dan sampai 
saat ini mungkin masih terjadi,  banyak 
pelanggan PDAM  membayar tagihan 
rekening airnya enam bulan sekali. Itu 
setelah panen. Dan kita tidak mencabut 
meterannya. 

Pekerjaan selanjutnya dari Taruma
jaya pindah kemana lagi?

Dari Tarumajaya, pidah ke Kepala 
Unit Harapan Baru. Di sana bekerja dua 
tahun. Lalu,  masuk lagi ke kantor pusat 
Bidang Pengendalian Kehilangan Air 
di Bagian Kebocoran. Disitu kita harus 
bisa menganalisa dan mengindentivika-
si  penyebab kehilangan air.

Berjalan waktu, pimpinan  memper-
cayakan menjadi Kasubag pada Ba-
gian Pengembangan dan Kerja Sama. 
Dan  hingga saat ini mulai tahun  2016, 
menjadi Kepala Bagian Pengembangan 
dan Kerja Sama.

Mengembangkan cakupan pela ya

nan air bersih, butuh investasi be
sar. Sedang penyertaan modal dari 
APBD dan APBN, sangat terbatas. 
Lalu apa yang harus dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan air di masyara
kat, sesuai target Millennium Develop
ment Goals (MDGs)?.

 Bagian Pengembangan Kerja Sama 
(PKS)  itu tugas pokok dan fungsi (Tu-
poksi) nya, dibidang  kemitraan dengan 
badan usaha swasta.  Saya jadi expert 
dengan mitra kerja. Dengan bermitra 
badan usaha swasta, kita dapat mening-
katkan cakupan pelayanan. Kita saat ini 
murni dengan badan swasta PT Greenex 
di Babelan. Dengan PT Moya Indonesia 
juga  ada kerja sama melalui program 
Pemkab Bekasi.

 Pihak mitra membangun Instalasi 
Pengo lahan Air (IPA), kini 200 liter per-
detik dengan sistem  perjanjian bangun 
guna serah atau build operate transfer 
(BOT) di Babelan.  Jangka waktunya ha-
nya 10 tahun, dan semua IPA menjadi aset 
PDAM.  Ini sebuah terobosan baru de ngan 
waktu yang singkat. Kini PDAM  Tirta 
Bhagasasi boleh dibilang jadi pilot projec 
kerja sama di Indonesia.

Jadi yang harus dilakukan kedepan di 
PDAM Tirta Bhagasasi ini guna memenuhi 
target MDGs hingga 60 persen masyarakat 
di Kabupaten Bekasi terlayani air bersih 
tahun 2022, membangun pola kemitraan 
dengan pihak badan usaha swasta. Ka-
lau hanya mengandalkan dana dari APBD 
dan APBN yang dananya terbatas,  menca-
pai target MDGs, rasanya  sulit.

Riwayat Pekerjaan

Awal karier:  Staf perencanaan teknik, 
pelaksana umum unit Kedungwarin-
gin, staf Subbag Trans dan Distribusi, 
staf Subbag Pengembangan Usaha  Ba-
gian Kerja Sama Pengembangan Swas-
ta (KPS),  Pengawas Bidang Teknik 
Satuan Pengawas Internal (SPI).  Ke-
pala Unit Cabang Tarumajaya,  Kepala 
Unit Kantor  Harapan Baru, Kepala Bi-
dang  Adminisrasi Kehilangan Air pada 
Bagian Pengendalian Kehilangan Air 
(PKA),  Kasubag Pengembangan Ker-
jasama pada Bagian Pengembangan dan 
Kerja sama, dan Kabag Pengembangan 
dan Kerjasama.

Pelatihan 

Dalam negeri:   
Anggota Kelompok Penyeleng-
gara Pemungutan Suara (KPPS) 
Jakarta 1997. Pelatihan Penyusu-
nan Laporan Koperasi oleh Dinas 
Perekonomian Rakyat Kota Bekasi 
tahun 2004.  ESQ IN-House Train-
ing PDAM Bekasi di Jakarta  ta-
hun 2008.  Bimbingan Teknik 
Pembinaan Manajemen Air Mi-
num PDAM Bekasi tahun 2010.
Pelatihan Aplikasi Teknologi GIS lan-
jutan di Jakarta tahun 2012. Pelatihan 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
program 30 JP sesuai dengan standar 
LKPP tahun 2014. Pendidikan lem-
baga keterbukaan pengadaan barang/
jasa pemerintah  ahli pengadaan nasi-
onal tahun 2014.
Natural disaster risk assesment and 
area businiss continuity plan  folmula-
tion for industrial agglomeratel areas 
in the Aseion Regional di Karawang 
tahun 2014. Pelatihan balai pengem-
bangan sumber daya manusia wilayah 
II Semarang sebagai peserta bimbingan 
teknik  management project (AHSP Bi-
dang ke PU -an) tahun 2016.
Diklat aplikasi teknologi foto udara 
(photogramenraty) drone UAV multi 
copter dalam Quantum GIS tahun 
2017. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi 
Ahli Manajemen Air Minum Tingkat 
Muda tahun 2017, Pelatihan Sertifikasi 
Kompetensi Ahli Manajement Air Mi-
num Tingkat Madya tahun 2017.

 luar negeri:
Philippines Study Banding  di Manyl-
ant PDAM Philipina tahun 2015.

Seminar Lokakarya

Seminar nasional dan musyawarah 
kerja FK SPSI  BUMN/BUMD ten-
tang ‘mengefektikan peranan audit 
internal dalam meningkatkan coorpo-
rate value’ tahun 2002. Seminar nasi-
onal dan musyawarah kerja  FKSPI 
tahun 2002 tentang ‘revitalisasi pe-
rusahaan melalui merger dan akuisisi 
atau aliansi strategis’.

Pengalaman Oganisasi

Ketua Harian Persatuan Panahan Ino-
nesia (Perpani)  Kabupaten Bekasi ta-
hun 2017 – 2020. (jon)



dHarma wanita

dharma wanita Pdam tB 

melestarikan tradisi
Prestasi
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Setibanya di ruang rapat kan-
tor pusat PDAM Tirta Bhaga-
sasi Bekasi, Rabu (13/9/2017), 

Ketua Dharma Wanita PDAM Tirta 
Bhagasasi Bekasi Arni Rohani Usep 
Rahman Salim segera mengecek daftar 
hadir anggotanya. Sedikit kekecewaan 
tampak tergurat di wajahnya karena 
saat dicocokkan dengan absensi, ang-
gota yang hadir pada pertemuan kala itu 
jauh lebih sedikit dibandingkan agenda 
serupa bulan sebelumnya.

“Bulan lalu sampai 80-an anggota 
yang hadir, tapi sekarang tak sampai 50 
yang datang,” katanya.

Terlebih saat ia mengurut satu per satu 
tingkat kehadiran anggota berdasarkan 
kantor cabang tempat masing-masing 
suami bertugas. Didapati dua kantor ca-
bang sama sekali tak mengirimkan dele-
gasinya di pertemuan rutin kala itu, yak-
ni Cabang Pondok Ungu dan Cabang 
Rawalumbu. Adapun Cabang Tambun 
dan Cabang Cikarang Selatan menjadi 

kantor cabang yang berhasil memenuhi 
instruksinya.

“Dalam beberapa kali pertemuan 
saya instruksikan agar masing-masing 
cabang bisa menugaskan setidaknya 
lima anggotanya untuk hadir. Cabang 
Tambun dan Cikarang Selatan bah-
kan melampaui target tersebut karena 
sama-sama ada tujuh anggotanya yang 
datang,” katanya.

Sementara cabang lain tingkat ke-
hadirannya bervariasi, masing-masing 
Cabang Poncol dua orang, Cabang Ta-
rumajaya dua orang, Cabang Wisma 
Asri empat orang, Cabang Cikarang 
Utara empat orang, Cabang Babelan 
dua orang, Cabang Rawa Tembaga dua 
orang, dan Cabang Lemah Abang satu 
orang.

Arni mengatakan, instruksi yang dis-
ampaikannya tidak bermaksud membe-
bani anggota. Ia hanya mengingini agar 
dengan banyaknya anggota yang aktif 
hadir pada pertemuan rutin, maka pro-

gram-program Dharma Wanita PDAM 
Tirta Bhagasasi Bekasi bisa terlaksana.

“Boleh dibilang, Dharma Wanita 
PDAM Tirta Bhagasasi merupakan 
salah satu yang disegani baik di skala 
Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi 
karena selalu menorehkan prestasi pada 
setiap perlombaan yang diikuti,” kata-
nya.

Hal tersebut bisa terjadi karena pem-
binaan melalui pertemuan rutin terus di-
lakukan. Akan tetapi demi melestarikan 
tradisi prestasi ini serta terealisasinya 
regenerasi, maka keterlibatan anggota 
yang lebih aktif mutlak diperlukan.

Akan tetapi, Arni juga mahfum de ngan 
sejumlah faktor yang menjadi musabab 
para anggota belum bisa menyisih kan 
waktu untuk hadir di pertemuan rutin 
tiap bulannya.

“Kemungkinan besar alasan umum-
nya ialah faktor anak-anak yang tak 
bisa ditinggalkan begitu saja di rumah 
karena tidak ada yang menjaga. Namun 
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bisa juga ada anggota yang enggan ha-
dir karena belum merasakan manfaat 
datang ke pertemuan rutin,” katanya.

Untuk alasan pertama, Arni dapat me-
maklumi karena kondisi tersebut jamak 

dihadapi setiap ibu. Namun untuk men-
gatasi anggota yang absen karena alasan 
kedua, ia akan mencari cara agar perte-
muan rutin Dharma Wanita bisa kembali 
diminati sehingga secara otomatis bisa 

mengundang kehadiran anggota yang le-
bih banyak tanpa instruksi sekalipun.

“Salah satu solusi ialah membuat 
agenda pertemuan bulanan lebih varia-
tif. Tak sekadar diramaikan arisan serta 
paparan dari pengurus, tapi bisa juga 
diselingi kegiatan yang bermanfaat 
sekaligus bisa menambah ilmu ang-
gota yang hadir. Misalnya saja dengan 
menggelar demonstrasi masak, mem-
buat payet atau bros, melukis, atau lain-
nya,” katanya.

Sslain itu, untuk lebih meningkatkan 
partisipasi anggota, pelaksanaan perte-
muan rutin Dharma Wanita kembali di-
gelar secara bergantian di kantor-kantor 
cabang yang ada. Menurut rencana, per-
temuan Oktober akan dilaksanakan di Ca-
bang Lemah Abang, Kabupaten Bekasi.

Anggota di Cabang Lemah Abang di-
harapkan dapat mempersiapkan dirinya 
sebaik mungkin. Mereka yang diper-
caya mengambil peran sebagai pengisi 
acara, mulai dari MC, dirigen, pembaca 
doa, dan pengisi materi diharapkan bisa 
berlatih jauh-jauh hari agar pada hari H 
penyelenggaraan tidak lagi grogi tampil 
di depan audiens.

Agenda pertemuan rutin keliling ini, 
selain memfasilitasi regenerasi pengisi 
acara agar tak dilakukan meluli orang 
yang sama, juga pada akhirnya bisa di-
harapkan mendorong partisipasi ang-
gota di cabang bersangkutan untuk ha-
dir rutin di pertemuan berikutnya. (nay)



aGenda foto

Talkshow bersama Direktur Utama PDAM TB

Aksi Sosial PDAM TB di Cabangbungin Direktur Umum Ulan Ruslan saat Donor Darah

Warga Terharu dapat sembako saat Aksi Sosial Sambutan Kabag Umum PDAM TB ketika Aksi Sosial
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Aksi Sosial Pembagian Air Pemasangan 
Pipanisasi PDAM
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Kelestarian perairan sungai, kini semakin 
rusak. Bahkan, banyak sungai atau kali, 
terutama di perkotaan, juga di daerah-

daerah yang industrinya terus bertumbuh, 
ditambah lagi kepadatan penduduk yang 

semakin meningkat, airnya terancam tidak dapat 
digunakan lagi buat kebutuhan masyarakat.

Sebut saja sungai di Ibu Kota Jakarta seperti Kali Ciliwung, Sunter 
dan sungai lainnya, airnya sama sekali tidak lagi dapat diman-
faatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari.  Kondisi serupa juga 

dijumpai di Kabupaten dan Kota Bekasi. Secara kasat mata, jelas terlihat 
pencemaran parah  di Kali Bekasi yang merupakan pertemuan  dua su-
ngai dari Kabupaten Bogor, yakni Kali Cileungsi dan Cikeas. Saat-saat 
tertentu air sungai hitam pekat, berbau, bahkan kehijau-hijauan seperti 
terjadi awal Agustus 2017 lalu.

 Dipastikan, air sungai alam yang hingga kini menjadi sumber air baku 
bagi PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot, sering tercemar 
limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3). Maka, tak heran, jika kedua 
pengelola PDAM itu, sering menghentikan produksinya karena air kali 
tak layak untuk diolah buat konsumsi masyarakat sebagai air bersih.

Hal sama  juga ditemui di Kabupaten Bekasi. Di daerah ini, terdapat 16 
aliran sungai, antaranya Cikaranag Bekasi Laut (CBL), Sungai Citarum, 
Sungai Bekasi, Sungai Cikarang Utara, Ciherang, Belencong, Jambe, 
Sadang, Cikedokan, Ulu, Cilemahabanag, Cibeet, Sarengseng dan su-
ngai lainnya.

Dari sebagian besar air sungainya, tidak dapat lagi digunakan  buat ke-
butuhan masyarakat sekitarnya. Pencemeran demi pencemaran sungai, 
semakin parah dan kondisinya kian  memperihatinkan.

Keruskan air akibat pencemeran limbah, secara kasat mata dapat dili-
hat dari  kekeruhan, kebusukan dan kehitaman air. Padahal, kebutuhan 
air bersih untuk berbagai keperluan, cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun.

Hal itu seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk, 
serta peningkatan tingkat kesejahteraan, dan peningkatan pembangunan 
sektor ekonomi, yang berdasarkan data statistik menunjukan kecende-
rungan meningkat.

 
Keputusan Menteri

Mengingat lingkungan  perairan yang semakin rusak, kemudian peme-
rintah melalui  Menteri Negara Lingkungan Hidup, mengeluarkan kepu-
tusan nomor 35 Tahun 1995 tentang  Program Kali Bersih (Prokasih).

 Dalam keputusan itu, disebutkan  bahwa kali atau sungai merupakan 
sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia, dan makh-
luk hidup lainnya. Tapi kualitas air sungai cenderung menurun sebagai 
akibat meningkatnya beban pencemaran yang bersumber dari kegiatan di 
sepanjang daerah aliran sungai.

Prokasih dan 
kondisi lapangan
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 Keputusan itu  dibuat  untuk meningkatkan kualitas air sungai agar 
tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dan pemerintah pun  telah 
mencanangkan Program Kali Bersih.

 Dalam pelaksanaan di lapangan, lalu siapa yang berwewenang dan 
bertanggungjawab secara institusi  dalam  Program Kali Bersih terse-
but. Maka, diaturlah  bahwa wewenang itu dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah di beberapa provinsi pada beberapa sungai dengan melibatkan 
berbagai instansi terkait di daerahnya.

 Adapun program Prokasih, adalah untuk  pengendalian pencemaran air 
sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

 Sungai Prokasih adalah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang ditetap-
kan, akan dikendalikan pencemaran airnya melalui kegiatan Prokasih. 
Ruas sungai Prokasih adalah bagian dari Sungai Prokasih yang ditetap-
kan sebagai batas ruang lingkup kegiatan Prokasih.

  Adapun azas, tujuan dan sasaran Prokasih, adalah pelestarian fung-
si lingkungan perairan sungai untuk menunjang pembangunan yang 
berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pelaksanaan Prokasih, bertujuan untuk tercapainya kualitas air sungai 
yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menun-
jang pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, terciptanya sistem 
kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air 
secara efektif dan efisien.

 
Tanggungjawab Masyarakat

Juga terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam 
pengendalaian pencemaran air. Maka, dalam rangka mewujudkan tujuan 
Prokasih dilakukan dengan pendekatan, pengendalian sumber pencema-
ran yang strategis, dan dilakukan secara bertahap dalam suatu program 
kerja.

Pelaksanaan program kerja sesuai dengan tingkat kemampuan kelem-
bagaan yang ada, pelaksanaan dan hasil program kerja harus dapat teru-
kur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, penerapan penta-
atan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran air.

Pelaksanaan Prokasih, dilakukan dengan sasaran, meningkatnya kuali-
tas air sungai pada setiap ruas sungai Prokasih sampai minimal memenuhi 
baku mutu air yang sesuai dengan peruntukannya. Menurunnya beban 
limbah dari tiap sumber pencemar, sampai minimal memenuhi baku 
mutu limbah cair. Menguatnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan 
Prokasih.

Sungai dan ruas sungai Prokasih ditetapkan  Gubernur berdasarkan pe-
doman pemilihan sungai dan ruas sungai Prokasih dengan mempertim-
bangkan fungsi sungai bagi masyarakat dan pembangunan, serta mem-
perhitungkan tingkat kemampuan lembaga pelaksana di daerah yang 
bersangkutan.

Gubernur  menunjuk  Wakil  Gubernur  sebagai  penanggung  ja-
wab  harian Prokasih di Provinsi. Gubernur dapat dapat menunjuk  Bupa-
ti/ Wali Kota sebagai  penanggung  jawab harian Prokasih di daerahnya.

Gubernur  menetapkan  Tim  Prokasih  Daerah  berdasarkan  petun-
juk  atau  arahan  Menteri Dalam Negeri.  Gubernur menyampaikan  lapo-
ran  Prokasih  secara  berkala  kepada  Menteri Dalam Negeri dan Kepala 
Bapedal.

Bupati/Wali Kota  menyampaikan laporan Prokasih secara berkala kepa-
da Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.Sedang   Men-
teri bertanggung jawab dalam koordinasi kebijaksanaan Prokasih 
secara nasional.   Kepala  Bapedal bertanggung  jawab  dalam  koordi-
nasi  pelaksanaan  pengendalian  kegiatan Prokasih secara nasional. (jon)
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Selama setengah abad itu, PJT 
II telah banyak membantu 
masyarakat dalam hal men-

gairi persawahan, dan menyuplai air 
bagi Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) di Jawa Barat dan Jakarta.

“PJT II mengairi sawah 300.000 
hektar yang per hektarnya digarap 
oleh empat kepala keluarga (KK) 
petani, sehingga PJT II membina 
1,2 juta KK petani,” kata Dewan 
Pengawas PJT II, Riad Oscha Cha-
lik, disela acara hari jadi PJT II ke 
50, di Jakarta belum lama ini.

Diakui Riad, saat ini PJT II mem-
pekerjakan karyawan hampir 1000 
orang, dan yang terbanyak kary-
awan penjaga pintu air.

Banyaknya karyawan PJT II, kata dia 
sangatlah wajar karena memang ter-
masuk waduk terbesar di Asia dengan 
kapasitas 2,5 miliar m3 air. Dari waduk 
itu juga, lanjut Riad, PJT II mempunyai 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
sebesar 187 Mega Watt.

“Dan airnya juga dipakai untuk 
air minum DKI sebanyak 80 persen 
dari Jatiluhur, dan PDAM kabupat-
en/kota se-Jawa Barat serta industri 
di Jawa Barat,” terang dia.

Di hari jadi itu, PJT II juga mem-
perkenalkan logo dan seragam baru. 
Menurut Direktur Utama PJT II, 
Djoko Saputro, ini sebagai langkah 
awal perubahan agar PJT II terus 
berkembang dan dapat memberi-
kan pelayanan terbaik dalam bidang 
pengairan dan suplai air.

“Langkah awal kita untuk masa-
masa yang baru,” ungkapnya dalam 
memberikan sambutan kepada 
peserta acara.

Ditempat sama, mantan Menteri PU 
Djoko Kirmanto mengingatkan, agar 
PJT II dapat menjaga kualitas air yang 
berada di Waduk Jatiluhur dengan 

baik dan sepenuh hati. Sebab, peran 
PJT II diusia emasnya ini sangat ban-
yak dan bermanfaat bagi masyarakat 
di Jawa Barat dan Jakarta.

“Tetap konsisten dalam melak-
sanakan tugasnya. Tugas jasa tirta 
adalah tugas luar biasa, karena ikut 
menjaga kehidupan. Waduk Jatiluhur 
itu untuk irigasi, listrik (PLTA), sup-
lai air baku PDAM dan sebagainya. 
Ulang tahun ini sebagai intropek-
si dan mawas diri. Air manfaatnya 
banyak sekali, kalau nanti suatu saat 
habis (air) Jatiluhur akan kosong tidak 
ada lagi listik, air yang disuplai dari 
sana. Maka jagalah agar air yang ma-
suk ke Jatiluhur itu tetap ada,” harap-
nya dalam testimoninya.

Seperti diketahui, dalam acara itu 
turut hadir Direktur Utama PDAM 
yang ada di kabupaten/kota se-Jawa 
Barat, Jakarta dan beberapa kepala 
daerah yang ada di Jawa Barat. (ayi)

Dalam rangka memperingati hari jadi Perum Jasa Tirta (PJT) II ke 50, PJT 
II melakukan berbagai rangkaian acara seperti memberikan penghargaan 

bagi pegawai yang sudah puluhan tahun mengabdi. pemerintah daerah 
di wilayah Jawa Barat dan tak lupa memberikan penghargaan kepada 

keluarga Ir. H. Juanda selaku Pimpinan projek Waduk Jatiluhur pada waktu 
itu, di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski-Jakarta, beberapa waktu lalu.

50 tahun PJt ii 
menjaga kehidupan
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Dalam rangka memperingati 
hari jadi Kabupaten Bekasi 
ke 67, Pemerintah Kabu-

paten (Pemkab) Bekasi mengada-
kan Pekan Raya Kabupaten Bekasi 
(PRKB) tahun 2017 di komplek 
Stadion Wibawa Mukti, Cikarang-
Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

PRKB sendiri dibuka secara lang-
sung oleh Bupati Bekasi, Neneng 
Hasanah Yasin. 

Ketua pelaksana PRKB, Oded 
Supriatna Yahya mengatakan, 
PRKB ini sebagai media hiburan 
bagi masyarakat Kabupaten Beka-
si sekaligus media informasi. Bu-
kan hanya itu, kata dia, masyarakat 
dapat secara langsung melakukan 
interaksi terhadap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang 
ada di lingkup Pemkab Bekasi.

Di PRKB ini, lanjut Oded, ada 42 
stand SKPD, 23 stand kecamatan 
dan 4 stand Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD).

“Ayo kerja bersama untuk Ka-
bupaten Bekasi yang semakin 
bersinar,” ungkap pria yang juga 
menjabat sebagai Asda Ekonomi 
dan Kesra Pemkab Bekasi ini.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah 
Yasin mengungkapkan, dengan 
adanya PRKB ini masyarakat Ka-
bupaten Bekasi dapat mengetahui 
secara langsung informasi sistem 
pemerintahan di Kabupaten Beka-
si dengan baik.

Sedangkan untuk kecamatan, 

lanjut Neneng, masyarakat dapat 
mengetahui olahan atau kerajinan 
khas tiap kecamatan yang ada.

“Ini untuk perkenalkan produk 
yang ada di wilayah Kabupaten 
Bekasi,” tuturnya.

Ia juga berpesan kepada Ke-
pala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bekasi, agar para siswa mengun-
jungi PRKB. Sebab, akan banyak 
pengetahuan dan ilmu yang di-
dapati para siswa. 

“Disini saya mengingatkan ke-
pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bekasi, untuk siswanya agar me-
ngunjungi PRKB,” tutupnya. 

Seperti diketahui, PRKB tahun 
ini dimulai tanggal 25 Agustus 
hingga 03 September 2017. (ayi)

edukasi dalam 
Pekan raya



komisi iii dPrd kota 
Bekasi kunjungi Pdam

lintas

Menanggapi permasalahan 
pendistribusian air bersih 
yang tidak maksimal dari 

PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM 
Tirta Patriot belum lama ini, mem-
buat Komisi III DPRD Kota Bekasi 
melakukan kunjungan ke PDAM Tirta 
Bhagasasi, belum lama ini.

Dalam kunjungan itu, para wakil 
rakyat menanyakan secara langsung ke 
pimpinan PDAM Tirta Bhagasasi, yakni 
Direktur Utama, Usep Rahman Salim, 
dan Direktur Umum, Ulan Ruslan, De-
wan menanyakan bagaimana kendala 
yang dihadapi PDAM tentang keluhan 
masyarakat pelanggan mengenai air 
yang keruh dan kerap tidak mengalir.

“Kami kemari untuk meminta penjela-
san yang lebih akurat dari pimpinan 
PDAM sendiri. Pihak PDAM me-
nyatakan dalam beberapa hari ini 
pendistribusiannya akan normal kemba-

li,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD 
Kota Bekasi, Murfati Lidianto.

Sebelum kunjungan, kata politisi dari 
partai Gerindra ini, ia menyempatkan diri 
untuk mengecek air PDAM dikediaman-
nya, dan ternyata memang masih keruh.

“Kami sebagai Komisi III turut men-
gawasi tentang pelayanan PDAM, baik 
itu Bhagasasi maupun Patriot agar 
kedepannya lebih baik,” ungkapnya.

Bicara soal penanaman modal ke 
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, kata 
Murfati, akan ditambah Rp 5 miliar 
ditahun 2018. Disini, pihaknya sangat 
mendukung secara positif dan mendo-
rong agar PDAM Tirta Bhagasasi dan 
Patriot dapat memberikan pelayanan 
lebih baik bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Kendalanya sebenarnya tidak ter-
lalu banyak, mungkin karena belum 
ada pemisahan saja. Kami dari Komisi 
III ingin ada pemisahan dengan cepat 

agar PDAM Tirta Bhagasasi dan Patriot 
fokus melayani masyarakat,” bebernya.

Ditanya apakah PDAM Tirta Bhagasasi 
dan Patriot butuh kerja sama dengan pi-
hak swasta agar lebih cepat berkembang 
seperti instruksi dari Bupati dan Wali 
Kota Bekasi? Murfati mengakui, hal itu 
belum dibicarakan pihaknya. Namun ada 
kemungkinan seperti itu (kerjasama de-
ngan swasta) bila memang manfaatnya 
baik, bagi masyarakat, PDAM itu sendiri 
dan Pemerintah Daerah.

Ia menuturkan, agar kedepannya, 
PDAM tidak hanya melayani air bersih, 
tetapi dapat memproduksi air yang bisa 
langsung diminum seperti di luar nege-
ri, contohnya seperti di Jepang.

“Harapan kami air PDAM bukan 
hanya untuk dipakai saja, tapi layak di-
minum. PDAM Tirta Bhagasasi harus 
coba membuat itu dan sebagai percon-
tohan untuk air layak diminum. Dari 
pemerintah dan legislatif mendukung 
bersama,” tutupnya.

Di tempat sama, Direktur PDAM 
Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim 
menjelaskan, banyaknya keluhan dari 
mas yarakat pelanggan karena beberapa 
kendala, Sepe rti pipa Jaringan Distribusi 
Utama (JDU) yang bocor akibat peker-
jaan proyek, dan air baku yang tercemar.

“Kami sudah semaksimal mungkin un-
tuk memberikan pelayanan terbaik ke-
pada masyarakat. Namun ada beberapa 
faktor diluar dugaan seperti bocornya 
pipa dan yang paling pengaruhi adalah air 
baku yang tercemar limbah. (ayi)
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