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Pada awal tahun 2018 
ini, Majalah ‘Bening’ 
lagi hadir mengun-

jungi pembaca. Edisi Janu-
ari- Ferbruari, merupakan 
terbitan ke 21. Dalam edisi 
ini, berbagai informasi ter-
saji. Ada pula perubahan ru-
brik dan tampilan yang lebih 
elegan dan inovatif.

Dalam berita utama, disajik-
an bagaimana sebuah  PDAM 
dalam menjalankan fungsinya 
melayani masyarakat terha-
dap ketersediaan air bersih. 
Sebagai sebuah perusahaan 
yang melayani publik, juga 
ada penilaian yang dilak-
sanakan  BPPSPAM 

Ternyata, dari 378 PDAM 
se-Indonesia, tidak semua 
masuk dalam kategori sehat. 
Penilaian itu dilakukan dari 
empat aspek,  yakni aspek 
keuangan, pelayanan, opera-
sional dan aspek sumber daya manusia (SDM).

Dalam penilaian itu, PDAM Tirta Bhagasasi masuk kategori sehat 
lima tahun berturut-turut. Bagaimana sebuab PDAM sehat, dapat di-
baca  lebih lengkap.

Hadir juga dalam rubrik sosok, bagaimana Dirut PDAM Tirta Bha-
gasi Usep Rahman Salim memberikan sebuah motivasi  dalam suatu 
pekerjaan dapat berbakti. Berbakti pengertiannya adalah pengabdian 
yang dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih. 

Dalam meningkatkan profesionalisme,  kompetensi Sumber Daya 
Manusia menjadi penentu keberhasilan kinerja sebuah PDAM. Kare-
na itulah, para pegawai perusahaan ini diikutkan dalam  berbagai 
pendidikan. Hal itu juga dapat dibaca pada majalah internal PDAM 
Tirta Bhagasasi ini.

Tersaji juga bagaimana  Kepala Balai Teknik Air Minum Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat Yuni Erni Aguslin, menyampaikan  bahwa pegawai yang 
bekerja di PDAM, sudah seharusnya terus meng-”upgrade” penge-
tahuan, dan kemampuannya agar selalu bisa selaras dengan perkem-
bangan ilmu dan teknologi terkini. 

Dalam rubrik profil, kali ini menampilkan Lili Subalie yang kini 
menjabat Kepala Bagian Umum. Kepada “Bening”, Lili mencerita-
kan pengalamannya di PDAM Tirta Bhagasasi.

Menyangkut pelayanan, dapat dibaca bagaimana upaya yang di-
lakukan direksi PDAM menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. 
Demikian juga fungsi pemasaran, melengkapi edisi kali ini.

Dan tak ketinggalan, bagaimana anggota Dharma Wanita berper-
an dalam mendukung kinerja para suami, untuk kemajuan PDAM. 
Bidang IT, hukum, bahkan rubrik kuliner, dan kesehatan serta in-
formasi lainnya, melengkapi informasi anda pada Bening sebagai 
media informasi dan komunikasi. (*)
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berita Utama

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan sebuah Badan Usaha Milik 
Pemerintahan Daerah (BUMD). Di Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi, merupakan 

milik bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah  Kota 
(Pemkot) Bekasi – saat ini dalam proses pemisahan. 

Dalam menjalankan visi-
nya, pada umumnya setiap 
PDAM adalah untuk mela-

yani masyarakat akan ketersediaan 
air bersih. Pelayanan air bersih ter-
sebut, mutlak diselenggarakan baik 
di pedesaan terutama di perkotaan 
yang semakin hari kebutuhan air 
bersihnya terus meningkat. Semen-
tara sumber air baku, kualitasnya 
semakin menurun.

Pelayanan air bersih tersebut men-
jadi tugas pemerintah pusat, dan 
atau pemerintah daerah  yang dide-
legasikan kepada PDAM sebagai 
operator. PDAM Tirta Bhagasasi, 
dalam menjalankan misinya, sela-
lu  berdasarkan business plan yang 
memang sudah direncanakan.

Pada business plan, telah dirumus-
kan dan direncanakan menyang-
kut  tujuan PDAM ke depan dalam 

kurun waktu yang ditentukan.  Bu
siness plan inilah sebagai acuan ada-
lam mencapai kinerja, dimana tahun 
2022, ditargetkan cakupan pelaya-
nan air bersih khususnya di wilayah 
Kabupaten Bekasi antara 60 sampai 
80 persen dari jumlah penduduk, se-
perti diungkapkan Direktur Utama 
PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rah-
man Salim.

Sebagai suatu  BUMD, selain me-

PDAM Sehat, 
Pelayanan Air Bersih 

Masyarakat Meningkat
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layani ketersediaan air bersih bagi 
masyarakat, juga mempunyai kegia-
tan atau misi sosial. Bahkan, PDAM 
Tirta Bhagasasi, setiap tahun dapat 
memberikan pendapatan bagi pe-
merintah daerah berupa Pendapatan 
ASLi Daerah (PAD). Jumlah PAD 
itu, setiap tahun besarannya terus 
meningkat.

Saat ini, PDAM Tirta Bhagasasi 
telah mempunyai pelanggan seki-
tar 230.000 sambungan langganan 
(SL), dengan kapasitas produk-
si mencapai  4.000 liter perdetik. 
Bahkan, tahun 2018 ini, ditarget-
kan akan menambah SL baru an-
tara 60.000 sampai 80.000 SL, 
khususnya di wilayah pelayanan 
Kecamatan Cikarang Selatan, Se-
rang, Cibarusah, Tambun dan Ke-
camatan Babelan.

Sebagai sebuah BUMD, PDAM 
Tirta Bhagasasi juga menjalankan 
roda perusahaan sesuai prinsip-prin-
sip sebuah badan usaha. Hal itulah 
mengatakan perusahaan tersebut se-
hingga lima tahun ter a k hir dari 378 
PDAM se Indonesia, PDAM ini ter-
masuk PDAM yang sehat. Sebagai 
PDAM yang sehat, berbagai indi-
kator, diantaranya aspek keuangan, 

aspek pelayanan, aspek operasional 
dan aspek sumber daya manusia 
(SDM), menjadi dasar penilaian.

       
Penilaian BPPSPAM

Guna menilai indikator tersebut, 
sebagaimana dalam laporan buku 
kinerja  PDAM tahun 2017  oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat melalui  Badan 
Peningkatan Penyelenggaraan Sis-
tem Penyadiaan Air Minum (BPPS-
PAM), seperti disampaikan Plt Ke-
tua BPPSPAM Sri Hartoyo,   bahwa 
pihaknya merupakan revitalisasi da-
ri Badan Pendukung Pengemba ngan 
Sistem Penyediaan Air Minum ber-
dasarkan Peraturan Presiden Nomor 
90 tahun 2016.

Sebagai badan pendukung, BPPS-
PAM  telah melaksanakan salah satu 
fungsinya, yaitu melakukan penila-
ian kinerja penyelenggaraan sistem 
penyediaan air minum oleh Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) PDAM.

Penilaian dilakukan oleh BPPS-
PAM bekerja sama dengan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) terhadap 378 

PDAM yang ada di Kabupaten/Kota 
di Indonesia.

Penilaian kinerja dilakukan de ngan 
menilai empat aspek sesuai Surat 
Keputusan Ketua Badan Pendukung 
Pengembangan Sistem Pe nyediaan 
Air Minum Nomor 002/KPTS/K-6/ 
IV/2010 tentang, Penilaian Kinerja 
Pelayanan Penyelenggaraan Pen-
gembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum pada Perusahaan Daerah Air 
Minum. Adapun aspek yang dinilai, 
terdiri dari aspek keuangan, pelaya-
nan, operasional, dan sumber daya 
manusia.

 Pada tahun 2017, BPPSPAM mela-
kukan penilaian kinerja terhadap 378 
PDAM se Indonesia. Tujuanya  un-
tuk memberikan gambaran terhadap 
perkembangan kinerja yang dicapai 
PDAM. Referensi yang digunakan 
untuk menilai kinerja tersebut adalah 
laporan evaluasi kinerja PDAM ber-
dasarkan tahun buku 2016.

Penilaian kinerja ini, memuat ha-
sil kinerja PDAM selama tiga tahun 
terakhir berdasarkan tahun buku 
2014, 2015 dan 2016. Rekapitulasi 
hasil penilaian kinerja terhadap 378 
PDAM di seluruh Indonesia tahun 
2017 adalah sebagai berikut:
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Dengan adanya penilaian kinerja 
tersebut, diharapkan dapat dijadi-
kan sebagai salah satu rujukan bagi 
Pemerintah, Pemerintah Daerah 
dan PDAM serta para pemangku 

kepentingan (stakeholders) dalam 
menentukan kebijakan dan strate-
gi dalam meningkatkan kinerja dan 
pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM). Maka,  PDAM 

kedepannya mampu berkontribusi 
terhadap pemenuhan kebutuhan air 
minum masyarakat Indonesia yang 
memenuhi syarat kualitas, kuantitas 
dan kontinuitas.
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Mengukur Kinerja
Penilaian kinerja PDAM merupa-

kan salah satu upaya untuk melihat 
dan mengukur tingkat kinerja mana-
gemen dalam mengelola perusaha-
an, sehingga dapat diketahui tingkat 
efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
PDAM yang bersangkutan.

Penilaian dan pengukuran kinerja 
PDAM dilakukan dengan cara me-
nilai empat aspek penting di dalam 
pengelolaan managemen PDAM, 
sehingga hasil penilaian dan pengu-
kuran tersebut menghasilkan reko-
mendasi yang dapat ditindak lanjuti 
oleh para pemangku kepentingan. 
Dalam melakukan penilaian kiner-
ja PDAM, BPPSPAM bekerja sama 
dengan BPKP melalui perwakilan 
yang tersebar di setiap provinsi.

Pelaksanaan penilaian kinerja PD-
AM tahun 2017, didasarkan pada 
surat Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat kepada Kepala 
BPKP Nomor UM.01.11-Mn/24 tang-
gal 10 Januari 2017, perihal Evaluasi 
Kinerja Badan Usaha Milik Nasional 
(BUMN) dan Badan Usaha Milik Da-
erah (BUMD) Penyelenggara SPAM 
seluruh Indonesia.

Hasil kompilasi evaluasi kiner-
ja PDAM terhadap 351 PDAM di 
Indonesia untuk tahun buku 2016, 
disampaikan oleh BPKP kepa-
da Men teri Pekerjaan Umum dan 
Perum ahan Rakyat melalui surat 

Nomor S-852/K/D4/2017 tanggal 
16 Agustus 2017.

Disamping evaluasi kinerja 352 
PDAM yang dibiayai oleh BPKP, 
juga terdapat evaluasi kinerja 
PDAM yang dibiayai oleh BPPS-
PAM, sehingga jumlah yang die-
valuasi menjadi 378 PDAM. Hasil 
penilaian rincian kinerja  diketahui 
209 PDAM sehat, 103 PDAM ku-
rang sehat dan 66 PDAM sakit.

Penilaian kinerja PDAM tahun 
2017 ini, memuat hasil evaluasi ki-
nerja PDAM dalam kurun waktu 
tiga tahun terakhir, yaitu tahun buku 
2014, 2015 dan 2016 dan tambahan 
informasi lainnya sebagai informasi 
tambahan untuk menganalisis kiner-
ja tahun 2017.

 
Indikator Penilaian 
Kinerja PDAM

Adapun indikator kinerja yang 
digunakan untuk menilai kinerja 
PDAM terdiri dari empat aspek, ya-
itu aspek keuangan, pelayanan, ope-
rasional dan sumber daya manusia. 
Masing-masing aspek terdiri dari 
beberapa indikator kinerja, sehing-
ga total indikator yang dinilai se-
banyak 18 indikator.

 Selanjutnya hasil penilaian terse-
but menghasilkan tiga jenis katego-
ri PDAM, yaitu sehat, kurang sehat 
dan  PDAM sakit. Penilaian kinerja 
PDAM dilakukan dengan metode 

Balance Scored Card, dimana peni-
laian kinerja PDAM disusun dengan 
menerapkan prinsip-prinsip skor be-
rimbang  yang mempertimbangkan 
karakteristik PDAM masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, 
pada masing-masing aspek dan 
indikator kinerja, diberikan bobot 
yang relatif berimbang dan pro-
porsional. Hal itu sesuai dengan 
karakteristik aspek yang bersan-
gkutan. Aspek keuangan dengan 
bobot 25 persen, aspek pelayanan 
dengan bobot 25 persen, aspek 
operasional dengan bobot 35  per-
sen, dan aspek sumber daya manu-
sia de ngan bobot 15 persen.

Pada aspek operasional bobot yang 
diberikan lebih tinggi dari aspek la-
innya yaitu 35 persen, adalah  ber-
dasarkan kesepakatan antara BPKP, 
BPPSPAM dan PERPAMSI.  Pene-
tapan nilai standar masing-masing 
indikator,  dilakukan dengan mem-
perhatikan perbedaan karakteristik 
PDAM yang ada di Kabupaten dan 
PDAM yang ada di Kota.

Penilaian kinerja PDAM dengan 
empat aspek tersebut, menghasilkan 
nilai kinerja yang mengelompok-
kan PDAM ke dalam tiga katego-
ri, yakni PDAM sehat dengan nilai 
lebih  2,8, kurang sehat dengan ni-
lai 2,2 sampai 2,8 dan PDAM sakit 
dengan nilai kurang  2,2.
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Tahapan Penilaian Kinerja
Pada tahun 2017 jumlah Kabupa-

ten/Kota di Indonesia sebanyak  515, 
sedangkan jumlah penyelenggara 
SPAM sesuai daftar anggota biasa 
Persatuan Perusahaan Air Minum 
Seluruh Indenesia (PERPAMSI) ber-
jumlah 448 PDAM.

Rincian jumlah penyelenggara 
SPAM dan badan hukum penye-
lenggara yakni, Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) 391 perusa-
haan, Badan Pengelola Air Minum 
(BPAM) 1 perusahaan, Badan Dae-
rah Air Minum (BDAM) 1 perusa-
haan, Badan Pengelola Air Bersih 
(BPAB) 3 perusahaan,  Badan La-
yanan Umum (BLU) 1 perusaha-
an,  Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) 4 perusahaan.

Kemudian,  Unit  Pelaksana Tek-
nis (UPT) 4 perusahaan,  Unit Pe-
laksana Teknis Daerah (UPTD) 10 
perusahaan, Unit Pengelolan Pe-
ngembangan SPAM (UPP SPAM) 1 
perusahaan, Perusahaan Daerah Air 
Bersih (PDAB) 1 perusahaan, Kan-
tor Pelayanan Air Minum (KPAM) 
1 perusahaan, dan  bentuk Perseroan 
Terbatas (PT) sebanyak 30 perusa-
haan. Jumlah 448 perusahaan

Sesuai dengan tugas dan fungsi nya 
BPPSPAM, melakukan penilaian 
kinerja terhadap BUMD penyeleng-
gara SPAM (PDAM) bukan p e-
nyelenggara non PDAM. Penyele-
nggara SPAM (391 PDAM dan 57 
penyelenggara SPAM non PDAM). 
Penilaian kinerja PDAM secara ga-
ris besar dilakukan melalui tahapan 
kegiatan berikut: 

1. Inventarisasi Data, 
2. Verifikasi, Validasi, dan Up-

dating,  
3. Formula Evaluasi Kinerja 

PDAM, dan 
4. Penetapan Status Kinerja.

 
Jumlah PDAM Sehat Meningkat

Dalam perkembangannya dari ta-
hun 2016-2017, jumlah PDAM se-
hat selalu meningkat. Sedangkan 
PDAM kurang sehat dan sakit, me-
ngalami fluktuasi. PDAM yang ber
fluktuasi meningkat kinerjanya dari 
kurang sehat menjadi sehat, sakit 
menjadi sehat, sakit menjadi kurang 
sehat. PDAM yang berfluktuasi me-

nurun katagori kinerja dari PDAM 
sehat menjadi kurang sehat, kurang 
sehat menjadi sakit, dan PDAM se-
hat menjadi sakit.

Berdasarkan penilaian kinerja 
PDAM tahun 2017, terdapat pering-
kat PDAM yang memiliki nilai ki-
nerja tertinggi sampai terendah. Dari 
hasil penilaian kinerja terhadap 378 
PDAM tahun 2017 dapat disimpul-
kan sebagai berikut: sejumlah 209 
PDAM berkategori sehat (55,3 per-
sen) dengan nilai rata-rata sebesar 
3,29, sebanyak 103 PDAM kurang 
sehat (27,2 persen) dengan nilai ra-
ta-rata sebesar 2,49, dan sebanyak 
66 PDAM sakit (17,5 persen) de-
ngan nilai rata-rata sebesar 1,90.

Rata-rata nilai kinerja PDAM 
tahun 2017 sebesar 2,83 menin-
gkat dibanding tahun 2016 yai-
tu sebesar 2,81. Kenaikan nilai 
kinerja terjadi pada 160 PDAM 
yang terdiri dari: 107 PDAM se-
hat, 33 PDAM kurang sehat dan 
20 PDAM sakit. Sedangkan nilai 
kinerja PDAM yang menurun ter-
jadi pada pada 133 PDAM yang 
terdiri dari: 77 PDAM Sehat, 34 
PDAM Kurang Sehat, 22 PDAM 
Sakit. Disamping itu sebanyak 44 
PDAM naik katagori kinerjanya 
dan 29 PDAM turun kategori ki-
nerjanya.

Perubahan nilai kinerja PDAM 
secara keseluruhan sangat dipen-
garuhi oleh sembilan faktor uta-
ma, yang terdiri dari lima faktor 
utama antara lain: jam operasi 
layanan, rasio diklat, efektivitas 
penagihan, cakupan layanan, teka-
nan sambungan pelanggan.

Kemudian, penyebab mening-
katnya kinerja PDAM antara lain: 
meningkatkan jam operasi layanan 
karena beberapa PDAM melakukan 
penghematan biaya energi, menin-
gkatkan rasio diklat karena adanya 
kesadaran direksi untuk kompetensi 
pegawai membaik.

Termasuk meningkatkan efek-
tivitas penagihan karena adanya 
upaya PDAM melakukan inovasi 
sistem billing. Dengan demikian 
sehingga dapat bekerja sama den-
gan pihak lain (perbankan, kantor 
pos, dan layanan lainnya) yang 
memudahkan pelanggan memba-

yar rekening air.
 
Hibah MBR
 Kemudian, meningkatnya ca-

kupan pelayanan karena adanya 
program hibah air minum untuk 
masyarakat berpenghasilan ren-
dah (MBR), dan adanya kerjasama 
dengan pihak lain untuk menam-
bah sambungan baru. Meningkat-
nya tekanan sambungan di pelang-
gan karena adanya penggantian 
meter pelanggan, perbaikan jari-
ngan dan peningkatan jam operasi.

Sedang  faktor utama yang memen-
garuhi menurunnya kinerja PDAM 
antara lain: tingkat kehila ngan air, 
efisiensi produksi, konsumsi air do-
mestik, dan penggantian meter air. 
Adapun penyebab menurunnya ni-
lai kinerja PDAM tahun 2017 antara 
lain disebabkan karena meningkat-
nya tingkat kehilangan air.

Hal  ini disebabkan karena ren-
dahnya kemampuan pengganti-
an meter oleh PDAM yang dapat 
ditujukkan dengan menurunnya 
prosentase penggantian meter di-
bandingkan tahun 2016. Kemu-
dian,  menurunnya efisiensi pro-
duksi.  Hal ini disebabkan karena 
peningkatan kapasitas terpasang 
lebih besar dari peningkatan ka-
pasitas produksi.

Menurunnya konsumsi air domes-
tik  disebabkan karena menurunnya 
penggantian meter pelanggan, dan 
menurunnya pertumbuhan pelang-
gan.  Menurunnya penggantian me-
ter, disebabkan karena keterbatasan 
pendanaan PDAM.

Dari hasil penilaian tersebut, di-
simpulkan, sejumlah 115 PDAM 
(30 persen) telah menerapkan tarif 
Full Cost Recovery (FCR), sisanya 
263 PDAM (70 persen) belum me-
nerapkan tarif FCR. Penerapan tarif 
FCR sangat penting dalam rangka 
kelangsungan usaha dan pengem-
bangan PDAM. Sedang cakupan 
pelayanan teknis di wilayah pelaya-
nan PDAM baru mencapai sebesar 
45,90 persen.

Rendahnya cakupan pelayanan ini 
disebabkan karena adanya keterba-
tasan sumber air baku, kapasitas ins-
talasi pengolahan air (IPA), jaringan 
transmisi dan distribusi, pendanaan 
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PDAM. Termasuk  adanya alternatif 
sumber air lain yang membuat ma-
syarakat kurang berminat menjadi 
pelanggan PDAM.

Sementara tingkat kehilangan air 
(air tak berekening)/Non Revenue 
Water (NRW) secara nasional ra-
ta-rata sebesar 32,80 persen. Air tak 
berekening ini tidak hanya menye-
babkan kerugian finansial PDAM, 
tetapi juga menyebabkan volume air 
dan tekanan yang mengalir ke sam-
bungan rumah menjadi berkurang. 
Hal ini mengakibatkan konsumsi 
domestik menjadi rendah, dan ke-
mampuan untuk menambah pelang-
gan menjadi berkurang.

Dari hasil penilaian yang dilakukan 
BPPSPAM,  dapat direkomendasi:

1. Meningkatkan jam operasi pe-
layanan dapat dilakukan de-
ngan cara meningkatkan atau 
memperbaiki sistem distribu-
si, menambah volume reser-
voir, dan menurunkan kehi-
langan air/NRW.

2. Menurunkan tingkat kehila-
ngan air dengan cara menu-
runkan kehilangan fisik dan 
komersial, melalui penertiban 
sambungan liar, penggantian 
meter air dan akurasi pemba-
caan meter.

3. Meningkatkan efisiensi pro-
duksi dengan cara menambah 
jaringan dan menambah pe-
langgan.

4. Meningkatkan konsumsi air 
do mestik dengan cara mening-

kat kan jam operasi melalui 
per baikan sistem distribusi, 
penambahan volume reser-
voir, dan penurunan tingkat 
kehila ngan air.

5. Mempercepat penggantian 
me ter air yang rusak dengan 
cara mengalokasikan dana, 
me  manfaatkan program hibah 
air minum, meningkatkan da-
na penyertaan modal pemerin-
tah daerah, mengadakan kon-
trak berbayar angsuran (Trade 
Credit) atau kerjasama dengan 
perbankan.

6. Meningkatkan kompetensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
sesuai dengan Permen PUPR 
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nomor 10 tahun 2016 ten-
tang penerapan Standar Kerja 
Kompetensi Nasional Indone-
sia (SKKNI) bagi pengelola 
SPAM, serta peningkatan ma-
najemen SDM PDAM dengan 
cara melakukan rekruitmen 
pegawai secara profesional.

7. Memberikan dukungan Peme-
rintah Daerah untuk melakukan 
penyesuaian atau memberikan 
subsidi tarif air kepada PDAM, 

sehingga PDAM dapat meme-
nuhi prinsip pemenuhan biaya 
(full cost recovery).

8. Meningkatkan cakupan pela-
yanan dengan cara mencari 
alternatif sumber pembiayaan 
diluar APBN/APBD seperti 
pinjaman perbankan dan/atau 
kerjasama pemerintah dengan 
badan usaha (KPBU).

Dengan diperolehnya informa-
si terkait hasil penilaian kinerja 
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PDAM, diharapkan masing-masing 
PDAM dan para pemangku kepen-
tingannya, mengetahui tingkat ki-
nerja pelayanan yang dihasilkan. 
PDAM dengan kinerja sehat agar te-
rus meningkatkan kinerja dan pela-
yanannya menjadi lebih baik, mem-
perluas cakupan pelayanan.

Untuk PDAM yang berkinerja 
kurang sehat dan sakit, diharapkan 
dapat melakukan langkah-langkah 
perbaikan kinerjanya. Diharap-
kan  hasil penilaian kinerja PDAM 
2017 ini dapat membantu para pe-
mangku kepentingan untuk me-
nentukan strategi pengembangan 

SPAM maupun peningkatan kinerja 
PDAM.

Dengan demikian sehingga PDAM 
dapat memenuhi kebutuhan air mi-
num masyarakat Indonesia secara 
berkecukupan, berkualitas, terjang-
kau, dan berkelanjutan. (berbagai 
sumber/ jon)    
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Gambar 3
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Dalam rangka peningka-
tan kinerja PDAM seka-
ligus  pencapaian  tar-

get  Rencana  Pembangunan  Jang-
ka  Menengah Nasional  (RPJ-
MN)  Tahun  2019,   akses  aman  air  minum 

100 persen. Guna mencapai hal ter-
sebut, Badan Peningkatan Penye-
lenggaraan Sistem Penyadiaan Air 
Minum (BPPSPAM)  menyarankan 
dan merekomendasikan hal – hal se-
bagai berikut:

1. Dukungan dan komitmen Pe-
merintah Daerah dalam men-
galokasikan da na APBD un-
tuk meningkatkan penyerta-
an modal Pemerintah Dae-
rah  di  PDAM  dala m rang-

11 Rekomendasi BPPSPAM Capai RPJMN 2019
Akses Air Minum
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ka peningkatan cakupan dan 
kualitas pelayanan air minum 
bagi masyarakat.

2. Pemerintah Daerah ha-
rus menyusun dan mengim-
ple mentasikan Rencana In-
duk Sistem Penyediaan Air 
Mi num (RISPAM) Pemerin-
tah Kabupaten/ Kota serta Ke-
bijakan dan Strategi Daerah 
Sistem Penyediaan Air Mi-
num (Jakstrada SPAM).

3. Dukungan Pemerintah Dae -
rah untuk melakukan pe-
nye  suaian atau memberi-
kan subsidi  terhadap ta-
rif air PDAM sehingga   
d a   pat memenuhi prinsip pemuli-

han  biaya (full cost recovery).
4. Menyelesaikan permasalahan 

Penyertaan Modal Pemerintah 
Yang Belum Ditetapkan Sta-
tusnya  (PMPYBDS), sehing-
ga aset tersebut  dapat  diserah-
kan ke PDAM  baik melalui 
program Hibah maupun Penyer-
taan Modal Pemerintah Daerah 
di PDAM.

5. Manajemen PDAM yang tin-
gkat kehilangan airnya lebih 
dari 20 persen  harus berko-
mitmen dalam menurunkan 
tingkat kehilangan air melalui 
bantuan teknis maupun non 
teknis serta bantuan pemasan-
gan water meter induk.

6. Manajemen PDAM harus men-
yusun dan mengim plementasikan 
rencana  kerja usaha (Business 
P lan), dan menerapkan busi-
ness plan tata kelola  perusaha-
an  yang  baik  (Good Corporate 
Governance/ GCG).

7. Manajemen PDAM harus 
menjalankan operasionalnya 
dengan prinsip efesiensi biaya 
disemua bidang, dan mening-
katkan pendapatan dari penju-
alan air dan non air.

8. Untuk mempercepat pening-
katan cakupan pelayanan, 
disarankan kepada manaje-
men PDAM  sehat  agar  men-
cari  alternatif pembiayaan  se-
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Tahun 2017 ini, PDAM Tir-
ta Bhagasasi mendapat-
kan peringkat ke 66 dari 

378  PDAM se Indonesia sebagai 
PDAM sehat. Sekalipun peringkat-
nya turun dari tahun sebelumnya, te-
tapi sebagai PDAM terbesar se-Jawa 
Barat, dan kini memiliki pelanggan 
lebih 220.000 sambungan langga-
nan, dan mampu memproduksi air 
bersih sekitar 3.800 liter per detik, 
untuk mempertahankan tetap masuk 
kategori sehat, tidaklah mudah. Perlu 
kerja keras mulai dari jajaran direksi 
hingga tingkat pelaksana.

Melalui kerja keras dan selalu 
mengutamakan pelayanan yang pri-
ma bagi masyarakat, perusahaan ini 

pun terus berkembang. Hal itu se-
iring kebutuhan masyarakat Kota 
dan Kabupaten Bekasi, akan men-
dapat layanan air bersih 24 jam, se-
kalipun cakupan pelayanan  masih 
jauh dari harapan.

Akhir 2017, cakupan pelayanan 
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi  terca-
tat 31,43 persen dari jumlah pendu-
duk sekitar 5,5 juta jiwa. Sementara 
laju pertambahan penduduk (LPP) di 
dua daerah ini, rata-rata  empat per-
sen pertahun melalui angka kelahiran, 
dan terbesar akibat urbanisasi pendu-
duk dari daerah ke dua kota  penyang-
ga Ibu Kota Jakarta tersebut.

Maka, guna mempertahankan agar 
PDAM ini tetap sehat dalam empat 

bidang penilaian yakni: Aspek Keua-
ngan yang mempunyai bobot 25 per-
sen, Aspek Pelayanan dengan bobot 
25 persen, Aspek Operasional dengan 
bobot 35 persen dan Aspek Sumber 
Daya Manusia (SDM) dengan bobot 
15 persen, apa saja langkah dan upa-
ya yang dilakukan direksi dan jajaran 
PDAM Tirta Bhagasasi?.

Berikut ini petikan perbincangan 
“Bening” bersama Direktur Uta-
ma (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi 
Usep Rahman Salim.

Bening: Untuk mencapai bahkan 
mempertahankan PDAM sehat, lang
kah apaapa saja yang dilakukan?

Usep: Ya, untuk PDAM Tirta Bha-
gasasi, pertama dan berdasarkan au-

Lima tahun terakhir hingga 2017, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, 
menjadi salah satu PDAM yang masuk kategori sehat. Hal itu 
sesuai penilaian Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem 

Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Predikat itu merupakan sebuah 
kebanggaan  karena jumlah PDAM se-Indonesia, tercatat 378.

Kiat PDAM Tirta Bhagasasi 
Mempertahankan PDAM Sehat

lain  APBN  /  APBD  seper-
ti:  pinjaman perbankan dan atau 
Kerjasama Pemerintah Dengan 
Badan Usaha (KPBU).

9. Mengingat jumlah PDAM ku-
rang sehat dan sakit cukup ban-
yak (173 PDAM), maka berda-
sarkan penilaian kiner j a secara 
keseluruhan disaran kan untuk 
membenahi 23 mana je men ope-
rasional PDAM  yang meliputi: 
optimalisasi jum lah dan kom-
petensi SDM, peningkatan rasio 
operasi melalui efesensi biaya 
dan peningkatan pendapatan.
 Kemudian, perbaikan mana-
jemen billing system, optimali-
sasi kapasitas produksi terhadap 
kebutuhan pelanggan, pengen-
dalian kualitas air, percepatan pe-
nambahan jumlah pelanggan, 
perbaikan sistem jaringan distri-
busi, penurunan tingkat kehilan-
gan air, peningkatan kualitas pela-
yanan kepada pelanggan.

10. Hasil kinerja PDAM  dapat di-

jadikan salah satu acuan untuk 
Rekomen dasi Tindak Turun 
Tangan (RT3) kepada Peme-
rintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dalam rangka  menja-
ga kepentingan yang seimbang 
antara penyelenggara dengan 
pelanggan.

11. Berdasarkan penilaian secara 
keseluruhan untuk mengata-
si persoalan kinerja PDAM 
ini baik PDAM sehat, kurang 
sehat, dan sakit adalah pe-
ning katan kompetensi SDM 
(karyawan PDAM), untuk itu 
di sarankan agar dilakukan :

• Perbaikan rasio jumlah pe-
gawai terhadap pelanggan 
yaitu dengan menambah jum-
lah pelanggan, dan mening-
katkan kompetensi pegawai 
melalui pendidikan dan pela-
tihan pada berbagai ting katan.

• Perbaikan kuali tas S D M dan 
penem patan sesu ai de ngan 
kompe tensinya, serta rekrut-

men pe gawai sesuai dengan 
kua litas yang dibutuhkan tan-
pa nepotisme.

• Rekrutmen direksi PDAM di-
buka secara transparan dan 
mengikuti Permendagri no-
mor 2 Tahun 2007.

• Dengan diperolehnya infor-
masi terkait hasil penilaian ki-
nerja PDAM, diharapkan ma-
sing-masing PDAM dan para 
pemang ku kepentingan me-
ngetahui tingkat kinerja pela-
yanan yang di hasilkan. PDAM 
dengan kinerja sehat agar terus 
mening katkan kinerjanya un-
tuk  lebih baik, dan terus mem-
perluas cakupan pelayanan.

Untuk PDAM yang dengan kinerja 
kurang sehat  dan  sakit,  diharap-
kan dapat melakukan langkah-lan-
gkah perbaikan dalam rangka me-
ningkatkan  kinerjanya. Tujuannya 
guna meningkatkan cakupan pela-
yanan air bersih kepada masyarakat. 
(sumber BPPSPAM/jon)
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dit dari BPKP maupun kinerja lima 
tahun berurut-turut dianggap PDAM 
yang sehat, atau masuk dalam kate-
gori WTP, diantaranya yang dijadikan 
kriteria PDAM sehat itu ada empat 
aspek, yakni aspek keuangan, pelaya-
nan, SDM dan aspek operasional.

Untuk aspek keuangan, ada tiga hal 
yang menjadi pokok utama. Pertama 
adalah dari peningkatan pendapatan, 
kedua juga dari efisiensi penagihan, 
ketiga untuk efektivitas penerimaan.

Selanjutnya dari aspek pelayanan, 
walaupun PDAM ini secara caku-
pan masih jauh dari harapan, tetepi 
pelayanan PDAM sudah dianggap 
terbesar karena sudah memiliki le-
bih 100.000 pelanggan. Bahkan saat 
ini nyaris 230.000 pelanggan.

Kemudian, dari aspek SDM, ada dua 
hal yang menjadi kriteria. Pertama 
adalah kita patuh terhadap business 
plan. Yaitu ratio atau perbandingan 
pegawai kita,  masih dibawah  rata-ra-
ta yakni 3:1000.  Artinya, seorang pe-
gawai melayani 1000 pelanggan.

Kedua, dari segi kemampuan 
SDM, setiap tahunnya kita selalu 
melakukan kegiatan-kegiatan pela-
tihan.  Dan juga sekaligus dari segi 
SDM, kita sudah mematuhi aturan 
yang berlaku sesuai  aturan dan pe-
rundang-undangan.

Ke-empat, aspek operasional. Me-
nurut kami ada empat kegiatan, 
pertama peningkatan pelayanan di 
dalam, kedua adalah untuk penda-
patan, ketiga adalah kegiatan-kegi-
atan yang sifatnya teknis, dan terak-
hir untuk perencanaan.

Aspek opersional selain kegiatan 
yang dilakukan sudah maksimal, di-
antaranya pencapaian sambungan 
langganan yang baru, pencabutan 
sambungan langganan yang tidak ak-

tif, penggantian water meter. Itu sudah 
kita lakukan sesuai dengan anggaran 
yang telah menjadi acuan setiap ta-
hun.  Inilah yang menjadikan PDAM 
Tirta Bhagasasi berturut-turut selama 
lima tahun menjadi PDAM Sehat.

Bening: Untuk aspek operasional, 
bobot penilaiannya tertinggi hinggga 
35 persen dari tiga aspek lainnya. Lalu 
kedepan langkahlangkah yang akan 
dilakukan untuk lebih maksimal?

Usep: Iya. Kita akan tetap mela-
kukan langkah-langkah operasional 
yang maksimal. Sebab, kami itu ti-
dak memiliki rasa kepuasan dalam 
pelayanan, walau jauh dai harapan 
dan Insyaallah aspek opererasional 
akan kita tingkatkan.

Untuk  aspek operasional ini, kita 
tetap melakukan kegiatan-kegiatan 
dan langkah-langkah  dalam kerja-
sama dengan pihak lainnya. Apala-
gi sekarang dari pihak ketiga, kami 
sudah melakukan kerja sama dalam 
rangka penurunan kebocoran atau 
kehilangan air (NRW). Juga mela-
kukan untuk peningkatan penyam-
bungan dengan kerjasama badan 
usaha swasta, peningkatan pelati-
han-pelatihan.

Bening: Khusus untuk tahun 2018, 
terget SL sesuai business plan,bisa 
dijelaskan seperti apa?

Usep :  Kalau target kami sampai 
tahun 2022, minimal  60 sampai 70 
persen masyarakat Bekasi sudah 
terlayani air bersih. Tapi berdasar-
kan kemampuan perusahaan dari 
pendapatan yang ada, untuk tahun 
2018 ini ,  ada 20.000 sambungan 
langganan kita tergetkan.

Tetapi, dengan kerja sama  dengan 
pihak ketiga minimal 40.000 sam-
pai  60.000 sambungan langganan 
baru. Kita gak terlalu muluk-muluk 

sampai 80.000 SL pada tahun 2018, 
tetapi realitasnya 60.000 SL, itu tar-
get kami.

Bening:  Dari target tersebut, wi
layah pelayanan mana sana yang 
menjadi prioritas ?

Usep: Wilayah pelayanan terbesar 
adalah di Kabupaten Bekasi. Yakni 
wilayah Cikarang Utara, Cikarang 
Selatan, Kecamatan Serang Baru, Ke-
camatan Cibarusah dan Kecamatan 
Babelan, termasuk Lemahabang. Pe-
layanan ke wilayah selatan Kabupa-
ten Bekasi, menjadi prioritas karena 
di daerah tersebut, terjadi kesusulitan 
air terutama dimusim kemarau.

Kerja sama dengan pihak ketiga 
atau badan usaha swasta, menja-
di keharusan dalam meningkatkan 
pelayanan air bersih terhadap  mas-
yarakat. Kerja sama bersama pihak 
ketiga itu, juga sesuai arahan  Bu-
pati dan Wali Kota Bekasi. Sebab, 
pemenuhan  air bersih bagi masya-
rakat menjadi tanggungjawab pe-
merintah mulai dari tingkat pusat 
hingga pemerintahan daerah.

Namun dalam operasional pelayanan 
air, pemerintah mendelegasikan kepa-
da perusahaan daerah milik pemerintah 
daerah itu sendiri, yakni PDAM sebagai 
operator. Tentu, pemerintah daerah me-
lalui  alokasi anggaran pada  APBN dan 
APBD, memberikan penyertaan modal 
kepada PDAM.

Besaran penyertaan modal itu, 
tentu sesuai kemampuan keuangan 
pemerintah daerah. Tapi mengingat 
keterbatasan keuangan pemerintah 
daerah, sesuai aturan yang berlaku, 
PDAM diperbolehkan bermitra den-
gan badan usaha swasta atau pihak 
ketiga. Tujuannya  guna  mening-
katkan pelayanan air bersih kepada 
semua lapisan masyarakat. (jon)
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Dalam kamus bahasa In-
donesia, kata bakti be-
rarti tunduk dan hormat. 

Tunduk pada apa? Tunduk pada 
ketentuan yang berlaku tentun-
ya. Lalu hormat pada siapa? Bisa 
hormat kepada orang tua, hor-
mat kepada guru, hormat kepada 
atasan dan lainnya.

Dalam Alqur’an, setidaknya 
dalam surah Al Baqarah 83, Al 
An’am 151, Annisa 36, Al Isra 
23-24, tertulis perintah yang 
yang sangat jelas, yaitu perintah 
untuk tidak menyembah selain 
Allah, dan juga perintah untuk 
berbuat baik kepada orang tua.

 Dari empat ayat yang dise-
but di atas, yang menarik ada-
lah ternyata perintah terse-
but  disam ping sangat jelas, juga 
ter  nyata   dua perintah tersebut 
di  sandingkan antara perintah ke-
harusan  menyembah Allah, dan 
perintah berbuat baik kepada 
kedua orang tua.

 Dari dua pengertian di atas, 
bisa ditarik kesimpulan bahwa 
ber buat baik (berbakti) kepa-
da kedua orang tua adalah satu 
rangkaian yang sama penting-
nya dengan perintah untuk tidak 
menyembah selain Allah. Kare-
na itulah dalam ayat lain pula 
dinyatakan bahwa “ridho Allah 
adalah ridho orang tua”. Lalu 
kita bertanya pula, “apa yang 
dimaksud dengan menyembah 
Allah?, dan apa pula yang di-
maksud dengan berbakti kepada 
kedua orang tua?.

Menyembah kepada Allah, 
adalah tunduk dan patuh pada 
ketentuan Allah, yaitu “men-
jalankan kewajibannya dan men-
jauhkan larangannya”. Orang 
yang tunduk dan patuh pada ke-
tentuan Allah, disebutnya hamba 
Allah (Abdillah/Abdullah), atau 

di Indonesiakan kemudian men-
jadi abdi yang berarti orang yang 
melakukan pengabdian secara 
iklas/tanpa pamrih.

Di Kraton Jawa ada profesi dengan 
sebutan “abdi da lam”.  Yang  berar-
ti orang yang meng  abdi di Kraton 
yang dilakukan secara ikhlas tanpa 
pamrih. Orang sunda menyebut 
dirinya dengan kata abdi yang ber-
arti menandakan  kerendah hatian 
sebagai hamba Allah.

Dari pengertian di atas, bisa 
diambil kesimpulan adalah bah-
wa hamba Allah (Abdi) adalah 
orang yang merelakan dirinya 
untuk menyembah Allah, dan 
juga  orang yang berbuat baik 
dengan pengabdian yang ikhlas 
kepada kedua orang tua, yang 
kemudian kita sebut dengan kata 
berbakti.

Kata berbakti adalah kata pe-
ngabdian secara ikhlas kepada 
orang tua, meski dalam perkem-
bangan bahasa Indonesia beri-
kutnya menjadi berbagai penger-
tian. Misal, berbakti kepada 
negara, berbakti kepada perusa-
haan, dan seterusnya.

Apapun judulnya sesuai per-
kembangan bahasa,  maka kata 
berbakti pengertiannya adalah 
pengabdian yang dilakukan se-

cara ikhlas tanpa pamrih. Ukuran 
ikhlas tanpa pamrih, sukar dira-
sakan pada bidang bidang keg-
iatan lain, kecuali yang dilaku-
kan oleh anak yang soleh, yaitu 
bukan hanya ketika orang tuanya 
telah meninggal dia selalu men-
doakannya. Tapi ketika orang tu-
anya masih hidup pun, dia tidak 
pernah mengatakan “Ah!”, apa-
lagi sampai melukai hati kedua 
orang tuanya.

Berbahagialah orang - orang 
yang bisa membahagiakan orang 
tuanya ketika masih hidup. Dan 
bersyukurlah orang orang yang 
diantara kesibukannya, masih 
menyempatkan diri untuk berdoa 
kepada kedua orang tuanya yang 
telah meninggal dunia.

Karena berapa banyak orang 
yang karena satu dan lain hal 
mengabaikan orang tuanya ke-
tika masih hidup padahal waktu 
dan materi yang dimilikinya me-
mungkinkan dia untuk berbakti. 
Dan sungguh malang pula  bagi 
orang yang tidak sempat men-
doakan orang tuanya yang telah 
meninggal. Padahal orang tua 
dialam kuburnya sangat meng-
harapkan doa dari anak-anaknya, 
yang kita sebut dengn sebutan 
“doa anak yang soleh”. Yaitu 
anak yang selalu mendoakan 
kedua orang tuanya denga khu-
sus dan iklas dan penuh kecin-
taan.

Kata berbakti kini telah berkem-
bang menjadi berbagai makna. 
Tapi hakekatnya tetap sama, 
adalah orang yang melakukan 
pengabdian dengan ikhlas tan-
pa pamrih, dilakukan dengan 
taat pada aturan, hormat kepada 
yang lebih tua, hormat kepada 
atasan, dan bukannya orang yang 
senang melanggar aturan dan 
mau menang sendiri.

Arti Berbakti

Oleh :
Usep Rahman Salim, S.Sos MM
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Setiap orangtua 
menginginkan 

pendidikan yang terbaik 
untuk anak-anaknya. 

Sebab, pendidikan 
merupakan investasi 

jangka panjang untuk 
kesuksesan anak di 
masa datang. Oleh 

sebab itu, orang tua 
tidak  berusha memilih 

sekolah yang terbaik 
untuk anaknya.

Dimasa sekarang ini, dalam 
memilih sekolah tidak han-
ya sekedar fasilitas seko-

lah untuk anak. Sekolah yang tepat 
akan memberikan dampak yang 
besar bagi pertumbuhan dan kecer-
dasan anak.

Sebelum memasukkan anak ke 
sekolah, cobalah cari tahu ten-
tang pengajar atau guru yang akan 
menga jar anak-anak. Jangan biar-
kan anak-anak merasa ketakutan 
ketika berada di dalam kelas,  ha-
nya karena seorang guru. Guru 
itu adalah orang tua kedua setelah 
anda. Guru yang baik adalah guru 
yang penyayang, penyabar, dan ikh-
las dalam mengajar dan membimb-
ing anak-anak kita.

Kualitas pendidikan, biasanya 
sebanding dengan biaya yang 
dikeluarkan. Namun saat 
ini,  banyak orang tua 
menginginkan 
biaya pen-
d id i -

kan anaknya gratis. Dan pemerintah 
kini  sudah melakukan hal tersebut. 
Namun bagaimana dengan sekolah 
favorit? Tentu tidak semua sekolah 
memberlakukan biaya gratis untuk 
masuk didalamnya.

 Beberapa sekolah favorit dan 
sekolah swasta berkualitas,  men-
genakan tarif biaya pendidikan 
yang  mahal. Untuk itu, dalam 
memilih sekolah  buat buah hati 
anda,  jangan hanya terpaku pada 
mahalnya untuk masuk ke sekolah 
tersebut. Sekolah mahal belum ten-
tu menjamin anak menjadi pintar.

Kemudian, kenyamanan menjadi 
salah satu hal penting bagi anak. 
Jangan biarkan anak-anak berang-
kat sekolah selalu terburu-buru. 
Buatlah mereka nyaman dan tenang 
sebelum berangkat sekolah. Salah 
satu hal yang membuat mereka nya-
man bersekolah adalah tidak selalu 
terburu-buru datang ke sekolah dan 
selalu tepat waktu.

Untuk itu pilih lah lokasi sekolah 
yang mudah dijangkau mengguna-
kan  kendaraan umum, dan jangan 
pilih sekolah yang jauh. Hal  ini se-
lain membuat anak  nyaman, dari segi 
biaya juga menjadi lebih murah.

Maka, Anda bisa menilai kondi-
si dan lingkungan dengan melihat 
d a r i open house yang digelar 

setiap sekolah untuk me-
narik minat orang tua 

dan anak. Anda bisa 
memperhatikan sa-

rana dan prasarana 
di sekolah, juga 

interaksi terhadap pengajar hingga 
suasana kegiatan belajar-mengajar.

Fasilitas yang dimaksud bukan ha-
nya laboratorium penunjang kegiatan 
belajar mengajar, namun kebersihan 
toilet, suasana tempat makan siswa/
siswi, dan kondisi bangunan serta 
kelas. Cukupkah untuk mendukung 
proses belajar dan mengajar yang me-
nyenangkan bagi anak.

Sekolah yang baik sudah tentu 
memiliki reputasi yang baik pula. 
Untuk melihat reputasi dari sebuah 
sekolah, perhatikan perkembangan 
sekolah tersebut setiap tahunnya 
atau setiap kenaikan dan kelulu-
san siswa, bagaimana hasil belajar 
murid-murid disana, apakah sudah 
baik atau belum.

Selain itu, cari informasi juga 
mengenai pandangan masyarakat 
terhadap sekolah tersebut. Apakah 
masyarakat mengenal sekolah itu 
atau tidak, dan yang paling utama 
kualitas pengajar atau guru yang di-
miliki oleh sekolah tersebut, apakah 
baik atau tidak.

Pada umumnya, sekolah swasta 
di Indonesia menerapkan kuri-
kulum pendidikan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Na-
mun, ada juga beberapa sekolah 
yang menerapkan kurikulum yang 
di adopsi diluar kurikulum pen-
didikan yang dicanangkan oleh 
pemerintah. Informasi menge-
nai kurikulum yang diterapkan, 
merupakan hal penting yang harus 
Anda ketahui sebagai bahan per-
timbangan untuk mendaftarkan 

anak ke sekolah tersebut. 
(dsy)

Tips Cerdas Memilih 
Sekolah Untuk Si Kecil
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Kondisi tersebut lebih baik 
dari tahun tahun sebelum-
nya yaitu dengan terjadi-

nya peningkatan terhadap PDAM 
yang dinyatakan sehat. Misal, tahun 
2016 dari 371 PDAM,  hanya 198 
PDAM yang dinyatakan sehat, 108 
dinyatakan kurang sehat, dan 65 
dinyatakan sakit. Trend tersebut bila 
ditarik sebelum reformasi (1998), 
akan semakin nyata (signifikan) pe-
rubahannya, karena sebelum refor-
masi hampir semua PDAM masuk 
dalam kategori sakit.

Ketika kita berbicara PDAM sakit, 
apa gejalanya? Gejalanya antara lain 
bisa dilihat dari kemampuan mem-
bayar utang perusahaan  yang lemah. 
Sulit membayar gaji kar yawan, se-
hingga untuk mengatasinya gaji kar-
yawan dibayarkan  dibawah standar.

Kemudian, tingkat kebocoran  atau 
kehilangan air tinggi karena PDAM 
tidak mampu melakukan penggan-
tian terhadap water meter yang ru-
sak dan termasuk pipa yang bocor. 
Ketahanannya hanya mengandalkan 
anggaran dari pemerintah berupa 
APBD, maupun bantuan bantuan 
dari kementerian.

Beban utang dari Kementerian 
Keuangan yang didapat dari ban-
tuan asing sebelum reformasi dan 
sesudahnya, juga menjadi masalah 
yang sangat berat. Itu  karena  pen-
gelolaan utang tersebut  tidak dike-
lola  secara baik, dan menyebabkan 
PDAM sebelum dan diawal awal 
reformasi, menghadapi problem. 
Probelem   itu bukan saja keuangan, 
tapi juga managamen. Direksi mis-
alnya, masih diangkat oleh Kemen-
trian PUPR, proyek-proyek atau 
pekerjaan dibawah pengendalian 

PUPR dan lainnya.
 
Stake Holder
Seiring jalannya waktu, pembena-

han terhadap PDAM dilakukan se-
cara simultan, dengan melibatkan 
seluruh stake holder pusat dan dae-
rah, Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian PUPR gencar melaku-
kan sosialisasi dan pendidikan ter-
hadap managamen PDAM seluruh 
Indonesia.

Persatuan Perusahaan Air Mi-
num  Seluruh Indonesia (Perpamsi) 
dibentuk dalam periode tersebut. 
Pencangan pencanangan dilakukan 
menyusul meningkatnya kesada-
ran akan pentingnya penyediaan air 
bersih bagi seluruh warga. Antara 
lain apa yang dinyatakan Wakil Pre-
siden Yusuf Kala yang menca na ng-
kan sambungan langanan 10 juta 
sambungan langganan (SL), dan 
prpogram Millenium Development 
Goals (MDGs)) yang memberikan 
target agar ketersediaan air bersih 
sebanyak 80 persen  di perkotaan.

Undang Undang tentang Sumber 
Daya Air (SDA) no-
mor  4 tahun 2005, 
yang kemudian di 
revisi, juga mem-
berikan posisi yang 
lebih jelas 
t e r h a d a p 
P D A M . 
Bahwa se-
tiap wilayah 
kabupaten/
kota me-
miliki satu 
PDAM, dan 
kepala daerah 
adalah sebagai 

penanggung jawab kesediaan air 
bersih di wilayahnya.

Kejelasan posisi tersebut menye-
babkan PDAM lambat laun ber-
proses akan menjadi perusahaan 
yang profesional dimasa yang akan 
datang. Misalnya,  Direksi yang 
awalnya ditunjuk, kini dilakukan 
dengan terbuka melalui tes terbuka 
(fit and proper test).

Generasi pertama sejak didiri-
kannya Badan Pengelolaa Air 
Minum (BPAM) tahun 1979, kini 
keseluruhannya telah pensiun, 
dan telah diganti oleh generasi 
baru.   Pada  u mumnya tingkat 
pendidikannya lebih baik,  dengan 
rata rata dari lulusan strata satu 
(S-1). Perkembangan yang terjadi 
secara alamiah tersebut, juga se-
bagai penyumbang terhadap ter-
jadinya perubahan kualitas yang 
mengarah kepada perbaikan kin-
erja  PDAM dari waktu kewaktu.

Maka dengan intensitas pendi-
dikan karyawan 
yang direncanakan 
managament, ke-

Tahun 2017,  terdapat 378 Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM)  se-Indonesia. Tetapi, dari jumlah itu hanya 209 ( 55, 3 
persen) yang dinyatakan PDAM sehat. Sedangkan sebanyak 103 

PDAM (27,2 persen) dinyatakan masuk katagori kurang sehat, dan 
66 PDAM (17, 5 persen) dinyatakan sakit.
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mungkinan PDAM kedepannya 
akan menjadi perusahaan yang se-
hat dan  profesional hanya tinggal 
menunggu waktu saja.

Arah dan tujuan yang jelas dari 
pemerintah pusat dan daerah, serta 
politikal will dari para penyeleng-
gara negara terhadap pentingnya pe-
nyediaan air bersih, akan membawa 
optimisme semakin profesionalnya 
PDAM dikemudian hari.

Satu hal kemudian yang perlu 
dibangun adalah kesadaran ke-
pada seluruh karyawan PDAM , 
agar mereka memililiki kesadaran 
dan kemauan untuk membangun 
kualitas masing - masing bila tidak 
ingin terlindas oleh kemajuan za-
man.  Karena  PDAM   sedang  dan 
akan menjadi perusahaan sehat pro-
fesional.

 
Menuju Sehat
Secara formal, kini PDAM telah 

mendapat bimbingan dari Badan Pe-
ningkatan Penyelenggara  Sistem Pe-
nyediaan Air Minum (BPPSPAM) 
untuk menuju PDAM sehat. Ber-
dasarkan Peraturan Presiden nomor 
90 tahun 2016,  BPPSPAM adalah 
lembaga yang bertanggung jawab 
kepada menteri, bertugas memban-
tu pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan sistim 
penyediaan air minum (SPAM) yang 
dilaksanakan oleh PDAM, beberapa 
fungsinya antara lain:

Melakukan penilaian terhadap 
kinerja PDAM,
Memfasilitasi dan memberikan 
rekomendasi kepada pemerin-
tah pusat dan pemerintah dae-
rah, dalam rangka menjaga ke-
pentingan  yang seimbang antara 
PDAM dan kepentingan pelang-
gan, memberikan rekomendasi 
ke pada pemerntah pusat dan 
daerah.
Memfasitasi dalam upaya me-
ningkatkan kinerja PDAM dalam 
rangka pemenuhan persya ratan 
peningkatan kualitas dan kuanti-
tas pelayanan.
Memberikan rekomendasi ke-
pada pemerintah pusat dan pe-
merintah daerah dalam rangka 
pengembangan bisnis PDAM.

PDAM sehat adalah sesuatu 

yang pasti adanya, karena air ber-
sih adalah kebutuhan rakyat yang 
harus dipenuhi ketersediaannya. 
Sementara pemerintah baik pusat 
maupun daerah, mendukung secara 
penuh.  Tinggal lagi  yang dibutuh-
kan adalah peran optimal dan kuali-
tas karyawan PDAM sendiri untuk 
menggerakkan organisasi secara 
benar dan profesional.

Karyawan PDAM disamping ha-
rus memahami bidang kerjanya, ia 
juga harus paham pada lingkungan 
kerja Perusahaan secara keseluru-
han.  Misalnya,  memiliki wawasan 
aspek teknis meski bukan bidang 
kerjanya. Juga dalam aspek admi-
nistrasi dan keuangan dan lainnya.  

Dapat dipelajari  melalui couching 
clinik (training singkat) yang direkaya-
sa oleh managament   tentang berbagai 
lintas pekerjaan, sehingga karyawan 
memiliki pemahaman yang utuh. Lalu 
apa manfaatnya karyawan memiliki 
wawasan yang utuh terhadap ruang 
lingkup kerja perusahaan secara utuh? 
Jawabannya adalah nantinya karyawan 
akan memiliki motivasi dan daya kon-
trol terhadap upaya penyehatan PDAM 
yang dicreate oleh  BPPSPAM. 

 
Indikator
Empat aspek yang menjadi indi-

kator penilaian kerja PDAM yang 
dapat memberinya sebagai PDAM 
sehat, kurang sehat, atau sakit 
adalah:

Aspek keuangan yang terdiri 
dari penilaian terhadap Return 
on equity (ROE), ratio operasi, 
efektifitas penagihan dan sol
vabilitas. Dalam aspek keuangan 
ini antara lain dinilai sampai se-
jauh mana perusahaan memiliki 
kemampuan memperoleh laba 
dari modal sendiri. Sampai se-
jauh mana perusahaan memiliki 
kemampuan membayar utang 
utang. Sampai sejauh mana 
kelancaran membiayai oper-
sional perusahaan termasuk gaji 
karyawan, dan kesejahteraan-
nya, dan  sampai seberapa besar 
tunggakan rekening yang me-
nyebabkan terganggunya cash-
flow perusahaan.
Aspek pelayanan yang terdiri 
dar cakupan pelayanan, per-

tumbuhan pelanggan, tingkat 
penyelesaian pengaduan, kuali-
tas air pelanggan konsumsi air 
domestik. Dalam aspek pelay-
anan yang dinilai adalah sam-
pai sejauh mana PDAM dapat 
meluaskan cakupan pelayan-
nya. Semakin tinggi prosenta-
sinya semakin tinggi point yang 
diperolehnya, dan sampai sejauh 
mana pertumbuhan sambun-
gan langganan (SL) dari waktu 
ke waktu, hingga  sejauh mana 
kualitas dan kontuinitas air.
Aspek operasional yang terdiri 
dari  effesiensi produksi, kebo-
coran air, jam operasi layanan, 
tekanan air, penggantian me-
ter air pelanggan. Dalam as-
pek operasi yang dinilai adalah 
sampai sejauh efesiensi faktor 
faktor produksi seperti bahan 
kimia, biaya listrik, sampai se-
jauh mana tekanan air bisa dik-
endalikan dan diatur. Juga  sam-
pai sejauh mana kehilangan air 
dapat dikurangi, dan bagaimana 
program penggantian meter air 
yang rusak atau tidak berfungsi 
dengan baik. Termasuk sampai 
sejauh mana perusahaan dapat 
mengatur jam operasi, yang pri-
ma adalah 24 jam.
Aspek Sumber Daya Manusia 
(SDM)  yang terdiri dari ratio 
jumlah karyawan terhadap jum-
lah pelanggan, ratio diklat pega-
wai, beban diklat terhadap be-
ban pegawai. Dalam aspek SDM 
yang dinilai adalah perbandin-
gan jumlah karyawan diband-
ingkan jumlah sambungan lang-
ganan, apakah melebihi 1000 
SL: 3 karyawan yang ditetapkan. 
Dan  sampai sejauh mana pen-
didikan dilaksanakan untuk me-
ningkatkan kualitas karyawan.

Ke-empat aspek penilaian di atas 
adalah tugas BPPSPAM  untuk me-
majukan PDAM agar menjadi se-
hat. Tapi yang tidak kalah penting-
nya adalah membangkitkan motivasi 
karyawan untuk memajukan perusa-
haannya agar PDAMnya  menjadi se-
hat.  Memahami indikator di atas akan 
memudahkan karyawan mengem-
bangkan motivasi dan kualitas-
nya. (tim bening)                                                                                                      
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Demikian kira-kira benang 
merah dari perbincangan 
“Bening” dengan Kepala 

Balai Teknik Air Minum Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat dra. Yuni Erni Aguslin, M. 
Si., belum lama ini.

Atas dasar itulah, pegawai yang 
bekerja di PDAM, sudah seharusnya 
terus meng-”upgrade” pengetahuan 
dan kemampuannya agar selalu bisa 
selaras dengan perkembangan ilmu 
dan teknologi terkini. Salah satu cara 
yang dapat ditempuh ialah dengan 
mengikuti pelatihan, bimbingan tek-
nis, serta pengembangan pemaha-
man.

“Ini yang melatarbelakangi diben-
tuknya Balai Teknik Air yang cikal 
bakalnya berawal dari kepedulian 
Pemerintah Jepang,” ucap Yuni.

Berawal di tahun 1990, Pemerintah 

Kompetensi SDM Penentu 
Keberhasilan Kinerja PDAM

Jepang yang peduli akan peningka-
tan SDM petugas sektor sanitasi dan 
air bersih membangun Pusat Latihan 
Air Bersih dan Sanitasi. Tak sekadar 

membangun fisik bangunan di atas la-
han seluas 1,5 hektare di Kecamatan 
Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemerintah 
Jepang juga turut membantu penyu-
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sunan modul-modul pelatihan. Sei-
ring perjalanan waktu, terjadi peruba-
han organisasi hingga akhirnya pada 
2016, Pusat Latihan Air Bersih dan 
Sanitasi berganti nama menjadi Balai 
Teknik Air Minum.

Tak sekadar pegawai PDAM dari 
seluruh Indonesia yang kerap me-
nimba ilmu di tempat ini. Pelatihan 
yang diselenggarakan juga bisa di-
ikuti pegawai Badan Usaha La
yanan Daerah, instansi pemerintah, 
hingga masyarakat umum yang ke-
sehariannya terjun langsung dengan 
kegiatan pengolahan air minum.

Yuni menyebutkan, ada dua jenis 
pelatihan yang diselenggarakan di 
Balai Teknik Air Minum. Pertama 
pelatihan yang dibiayai oleh ne-
gara yang dananya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta pelatihan yang dise-
lenggarakan sesuai permintaan dari 
manajemen perusahaan tertentu se-
hingga pendanaannya dibebankan 
kepada pemohon kerja sama.

Perihal penyelenggaraan pelatihan 
yang dibiayai APBN, dikarenakan 
keterbatasan anggaran, pihaknya 
terpaksa membatasi jumlah peserta 
pelatihan. Dalam setahun, maksimal 
hanya peserta yang bisa mengikuti 
program ini, sehingga akhirnya di-
lakukan seleksi.

“Kami memprioritaskan pelatihan 
diikuti oleh pegawai PDAM yang 
statusnya dinyatakan masih belum 
sehat. Tahun lalu masih ada sekitar 
60 PDAM yang dinyatakan belum 
sehat dan itu yang menjadi perha-
tian kami tahun ini,” katanya.

Sayangnya, mayoritas PDAM be-
lum sehat yang kebanyakan berada 
di Indonesia timur, masih ada yang 
enggan datang mengikuti pelati-
han. Padahal biaya pelatihan tidak 
dibebankan kepada peserta atau pe-
rusahaannya.

“Mereka cukup menyiapkan ti-
ket perjalanan ke mari, selebihnya 
semua sudah ditanggung peme-
rintah. Namun nyatanya penyiapan 
dana untuk pembelian tiketnya pun 
kadang masih dirasa memberatkan 
mereka,” ucapnya.

Hal ini tentu sangat disayangkan. 
Sebab tanpa ada upaya perbaikan 
kapasitas SDM, tentunya label se-
bagai PDAM yang belum berstatus 
sehat sulit diubah.

Padahal jika undangan dipenuhi, 
banyak pelajaran berharga yang bisa 
diperoleh. Materi yang disampaikan 
selama pelatihan dipaparkan lang-
sung oleh para praktisi, akademisi, 
juga birokrat instansi terkait.

Lantas, tak melulu berupa paparan 
materi, peserta juga akan memprak-
tikkan langsung ilmu- ilmu baru 
yang diterimanya. Sebab di Balai 
Teknik Air Minum ini juga tersedia 
ruang-ruang praktikum juga labo-
ratorium dengan beragam spesifi-
kasinya. Mulai dari bengkel kerja 
instalasi pengolahan air, mekanikal, 
perpipaan, laboratorium pengujian 
kualitas air minum secara fisika, 
kimia, dan biologi, serta masih ban-
yak lagi.

“Bengkel kerja di sini cukup me-
wakili kondisi asli di kebanyakan 
PDAM sehingga setelah pelatihan, 

peserta mudah mengimplementasi-
kan ilmunya. Namun sesekali ada 
juga peserta yang selepas pelatihan 
justru bingung menerapkan ilmunya 
karena peralatan di PDAM tempat-
nya bekerja berbeda,” katanya.

Yuni menegaskan, agar PDAM 
peduli akan kompetensi para pega-
wainya dalam mengolah dan me-
ngelola air minum. Bahkam ideal-
nya setiap pegawai mengantongi 
sertifikasi kompetensi sesuai keah
lian di bidangnya masing-masing. 
Sebab di era Masyarakat Ekonomi 
Asia, tenaga kerja asing akan men-
jadi pesaing yang tidak boleh di-
acuhkan.

“Jika pegawai sudah tersertifikasi, 
tentu keberadaan tenaga kerja asing 
tidak perlu dikhawatirkan. Namun 
tanpa sertifikat kompetensi, bukan 
tidak mungkin tenaga kerja asing 
yang nantinya akan mengisi jabatan-
jabatan penting pada proses penge-
lolaan dan pengolahan air minum,” 
katanya.

Kemudian yang tak kalah pent-
ing, selain pegawai, jajaran direksi 
sebuah PDAM juga semestinya sa-
ma-sama harus mengantongi serti-
fikat kompetensi secara manajerial 
dan sertifikat teknis. Hal ini berkai-
tan dengan masa depan PDAM di 
bawah kepemimpinannya.

“Tercapainya kinerja positif se-
buah PDAM ditentukan oleh para 
pucuk pimpinannya. Dengan pen-
guasaan manajerial dan teknis, ten-
tunya direksi paham ke mana arah 
PDAM yang dipimpinnya akan 
dibawa,” katanya. (nay)
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Air merupakan kebutuhan 
dasar rakyat yang harus 
dipenuhi oleh Negara atau 

Pemerintah. Hal ini dituangkan 
dalam Rancangan Rencana Pro-
gram Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019. Dalam rang-
ka melayani kebutuhan masyarakat 
akan air, Pemerintah telah mendiri-
kan Badan Peningkatan Penyelen-
garaan Sistem Penyediaan Air Mi-
num (BPPSPAM) melalui Peraturan 
Presiden Nomor  90 Tahun 2016.

BPPSPAM merupakan lembaga di 
bawah menteri yang ditugaskan  un-
tuk membantu Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Pemda) 
un tuk meningkatkan penyeleng-
garaan SPAM yang diselenggarakan 
oleh badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah (BUMN/
BUMD) penyelenggara Sistem Pe-
nyediaan Air Minum (SPAM).

Lembaga ini akan menggantikan tu-
gas dari Badan Pendukung Pengem-

bangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(BPPSPAM) yang sebelumnya telah 
dibentuk oleh Peraturan Menteri Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat (PUPR) melalui Peraturan Menteri 
PUPR Nomor 294/PRT/2005.

Sebagai penyelangaraan penga da-
an Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM), Pemerintah Pusat kewajiban-
nya lebih kepada melakukan pembi-
naan, dan menyiapkan norma, standar 
prosedur, dan kriteria (NSPK). Se-
mentara Pemerintah Daerah baik itu 
Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pe-
merintah Kota dan Kabupaten (Pem-
kot dan Pemkab) lah yang wajib untuk 
menyelenggarakan SPAM itu sendiri.

Jadi, setiap pemerinah daerah wa-
jib sebagai penyelenggara SPAM. 
Penyelenggaraan itu mulai dari 
tingkat hulu hingga hilir. Sebagai 
pelaksana atau operator di lapa-
ngan, biasanya pemerintah daerah 
mem percayakan kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM).

Hal itu juga ditegaskan dalam Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
yang telah membatalkan Undang-
Undang Sumber Daya Air nomor  7 
Tahun 2004 secara menyeluruh, dan 
membatasi partisipasi swasta di sek-
tor air dengan sangat ketat. Ini telah 
membawa Indonesia memasuki se-
buah tahap baru dalam hal pengelo-
laan air di Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR), Basuki 
Hadimuljono, menyatakan bahwa 
pembatalan UU No 7 Tahun 2004 
memang sudah seharusnya men-
jadi momentum pengambil alihan 
tata kelola air dari swasta kepada 
pemerintah. Pembatalan ini, lanjut-
nya, akan kembali menjadi amunisi 
bagi negara untuk menjadi penge-
lola air bersih.

Terkait kewajiban pemerintah dalam 
penyediaan air bagi masyarakat,  Ke-
menterian PUPR melalui Pemerintah 
Provinisi Jawa Barat, sangat peduli 

Tanggungjawab Pemerintah 
Akan Ketersediaan Air Bersih
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akan terselenggaranya SPAM  di Kota 
dan Kabupaten Bekasi.

Maka, selama ini, Pemerintah Pusat 
melalui Kementerian PUPR de-
ngan menggunakan dana dari Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), sejak 2007 telah memberi-
kan bantuan kepada PDAM Tirta 
Bhagasasi melalui Pemkab Bekasi.

Adapun bentuk bantuannya berupa 
pembangunan Instalasi Pengolahan 
air (IPA) atau water treatment plan 
(WTP). Dalam pemberian bantuan 
ini, PDAM melalui Pemkab Beka-
si hanya menerima fisik bangu-
nan. Sedang yang membangun IPA 
atau WTP itu adalah Kementeri-
an PUPR.  Dalam hal ini, Pemkab 
Bekasi  melalui PDAM hanya me-
nyediakan lahan buat lokasi pem-
bangunan IPA tersebut.

Adapun sarana IPA yang diba-
ngun, dan kini menjadi aset dibawah 
pengelolaan PDAM dan berada di 
wilayah Kabupaten Bekasi:

1. IPA Kedungwaringin kapasi-
tas produksi 40 liter per detik 
tahun 2007.

2. IPA Cabangbungin kapasitas 
produksi 40 liter per detik ta-
hun 2003.

3. IPA Tanah Merah Lemah
abang kapasitas produksi 50 
liter per detik tahun 2013.

4. IPA Cikarang Barat kapasitas 
produksi 50 liter per detik ta-
hun 2013.

5. IPA Tambun Utara kapasitas 
produksi 50 liter per detik ta-
hun 2013.

6. IPA Tambelang kapasitas 20 
liter per detik tahun 2013.

7. IPA Tarumajaya kapasitas 50 
liter per detik tahun 2015.   

Sementara itu, Pemkab Bekasi me-
lalui Dinas Tata Ruang dan Permu-
kiman pada tahun 2009, 2010, 2011 
dan 2013  membangun pengelolaan 
prasarana dan sarana air minum se-
nilai Rp 14 miliar lebih.

Adapun biaya pembangunan be-
rasal dari APBD Pemkab Bekasi 
dalam rangka melaksanakan ke-
tentuan pasal 4 Peraturan Daerah 
nomor 4 tahun 2015 tentang Peny-
ertaan Modal kepada PDAM Tirta 
Bhagasasi.

Adapun prasarana yang dibangun, 
antara lain jaringan pipa retikulasi 
air minum, pipa transmisi di bebera-
pa desa Kecamatan Cikarang Pusat, 
Cikarang Selatan, Cikarang Utara, 

Cikarang dan pembangunan reser-
voir di Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian membangun pipa, ac-
cessoris dan sarana pendukung 
boosterpump di Kecamatan Babe-
lan, Muaragembong, Cibarusah, 
Serang Baru, Cikarang Selatan dan 
Cikarana Utara.

Kini, untuk memenuhi  kebutuhan 
air dan memperluas cakupan pela-
yanan kepada masyarakat, PDAM 
Tirta Bhagassai juga disokong pem-
berian dana melalui penertaan mod-
al dari Pemkab dan Pemkot Bekasi. 
Namun karena keterbatasan angga-
ran pemerintah daerah, PDAM ini 
juga secara internal membangun 
berbagai sarana dan prasarana air 
bersih. Termasuk kerjasama dengan 
badan usaha swasta sesuai amanat 
perundangan dan peraturan yang 
berlaku.

Maka, hingga saat ini, PDAM 
Tirta Bhagasasi yang melayani pa-
sokan air bersih bagi masyarakat di 
Kabupaten dan Kota Bekasi, telah 
mampu memproduksi air bersih 
sedikitnya 3.800 liter per detik de-
ngan  jumlah sambungan langsung 
(SL) atau pelanggan 220.000 SL 
lebih. (jon) 
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Gowes 
dan Bakti 
Sosial

Sehat dan Bermanfaat Bagi Umat

Diawal tahun 2018 ini, PDAM Tirta Bhagasa-
si melakukan aksi sosial untuk rumah ibadah 
seperti masjid dan musholla. Aksi sosial ini di-

lakukan melalui komunitas sepeda yang dimiliki Badan 
Milik Usaha Daerah (BUMD) tersebut, dengan nama 
Tirta Bhagasasi Cycling Community (TBCC).

Pada aksi sosial itu, anggota TBCC melakukan gowes 
dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tambelang ke IPA Su-
katani, dan titik akhir gowes berada diwilayah Pebayuran, 
belum lama ini.

Dalam mengayuh pedal sepeda secara konvoi dan san-
tai itu, mereka melakukan aksi sosial ke masjid maupun 
musholla yang dilewati selama perjalanan.

Raut wajah penuh semangat terlihat dari para anggota, 
meskipun dipagi itu hujan menguyur wilayah Tambelang.

Sebanyak empat masjid dan satu musholla dapatkan ban-
tuan dari aksi sosial TBCC. Empat masjid itu dua diantaranya 
terdapat di wilayah Tambelang, satu di Karang Bahagia dan 
satu lagi di wilayah Pebayuran. Sedangkan musholla yang 
mendapat bantuan itu terdapat di wilayah Tambelang.

Masjid dan musholla yang dikunjungi TBCC adalah 
tempat yang memang perlu perhatian. Bantuan yang 
diberikan pun untuk kepentingan umat yang ingin 
melakukan ibadah, seperti kipas angin, sajadah, muke-
na, sarung dan sandal untuk mengambil air wudhu.

Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, sekaligus 
Pembina TBCC Usep Rahman Salim menuturkan, ke-
giatan sosial ini baik untuk perusahaan dan masyara-

kat. Oleh itu, jangan pernah mengeluh dalam melaku-
kannya.

Niat yang baik, kata Usep, akan membuahkan hal baik pula 
nantinya. Gowes sekaligus aksi sosial ini, memang bukan hal 
yang pertama bagi sebagian komunitas sepeda, dan komuni-
tas lainnya. Tujuan lainnya adalah agar pererat silahturahmi 
para anggota, yang juga para pegawai di PDAM.

Silahturahmi dan kebersamaan terlihat jelas ketika 
para anggota mulai menggowes pedal sepeda mereka. 
Disana, para anggota saling menjaga dan mengingatkan 
satu sama lain dari bahaya kendaraan bermotor yang 
dilewati TBCC dalam konvoi tersebut.

Terlihat pula kejadian yang tidak diinginkan, seperti 
salah satu anggota yang jatuh akibat jalan licin sehabis 
diguyur hujan. Melihat kejadian itu, para anggota lain 
berhenti sejenak untuk menolong, sedangkan yang su-
dah berada didepan barisan menunggu sambil meneguk 
air dalam kemasan. Suasana solid amat terlihat dalam 
gowes yang dilakukan hingga menjelang siang itu.

Ketua TBCC, Indra senada dengan Usep Rahman Sa-
lim, menurutnya kegiatan gowes yang dibarengi aksi 
sosial ini sebagai salah satu cara untuk lebih pererat tali 
silahturahmi antar pegawai.

Salah satu pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) 
penerima bantuan aksi sosial, Misnan mengatakan, dirinya 
atas nama masjid Darurrohman Kecamatan Karang Bahagia 
mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang diberikan 
PDAM Tirta Bhagasasi melalui komunitas sepedanya.

Ada bantuan itu, kata Misnan, diharapkan berguna dan 
bermanfaat bagi umat saat melakukan ibadah. Sekaligus 
dapat menunjang kenyamanan umat. Amal yang bergu-
na dan bermanfaat bagi orang, sejatinya akan menjadi 
pahala yang berkah bila diniatkan secara ikhlas. (ayi)
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Kepada “Bening”, Lili 
menceritakan bahwa we-
jangan disampaikan sang 

paman saat dirinya melaporkan gaji 
perdana yang diterimanya setelah 
bekerja selama sebulan di PDAM 
Tirta Bhagasasi.

“Saya lapor sama paman kalau 
gajinya minim. Bahkan untuk me-
nutupi ongkos pergi pulang ke kan-
tor pun tak cukup bahkan harus 
menombok,” ucap Lili.

Ia menyebutkan, kala itu di tahun 
1991, gaji yang diterimanya hanya 
sebesar Rp 24.000. Sementara ong-
kos pergi pulang Ciledug-Bekasi-
Ciledug bisa sampai Rp 30.000 se-
tiap bulannya.

“Saya sudah bilang sama paman 
saya mau berhenti kerja saja begitu 
terima gaji segitu. Tapi paman saya 
meminta saya bersabar dan tetap 
tawaqal. Kata paman, air itu kebutu-
han semua orang, hajat hidup orang 
banyak, sehingga karenanya bisnis 
yang berhubungan dengan air diper-
kirakan akan tetap eksis dan terus 
maju,” kata Lili mengenang.

Mendengar perkataan tersebut, Lili 
akhirnya memutuskan tetap bekerja 
di PDAM Tirta Bhagasasi. Perihal 
gaji minim, lantas diakalinya den-
gan serangkaian cara.

“Paman suruh saya minta ongkos 
tambahan sama bude. Walau sauda-
ra sedarah saya dengan paman, tapi 
bude saya baik dan mau memberi 
tambahan ongkos,” katanya.

Tambahan ongkos itu lantas diiritnya 
dengan berpura-pura menjadi maha-
siswa setiap kali naik bus kota. Pasal-
nya tarif bus untuk mahasiswa lebih 
murah daripada penumpang umum.

“Supaya meyakinkan kondektur, 
di tas selalu saya selipkan dua buku 
tulis. Trik ini saya lakoni dengan 
Pak Jun, rekan seangkatan, seper-
jalanan, dan senasib sepenanggun-
gan sejak masuk di PDAM Tirta 
Bhagasasi,” katanya.

Tak cukup sampai di situ, untuk 

mengirit uang, Lili selalu membekal 
makanan dari rumah untuk disantap 
saat istirahat di kantor.

“Pernah bawa bekal nasi dengan 
lauk telur dadar, saat dimakan warnan-
ya sudah berubah putih saking terlalu 
lama dalam wadah di tas,” ucapnya.

Di kantor, sebagai pegawai angka-
tan termuda, Lili selalu menghormati 
para seniornya. Permintaan bantuan 
apa pun yang diminta para seniornya, 
sebisa mungkin dilakukan olehnya. 
Mulai dari diminta mengetik naskah 
atau surat, membuat kopi, membeli 
rokok, atau apa pun.

“Pokoknya pikiran saya, kerja, 
kerja, kerja, materi sama sekali ti-
dak lagi terlalu dipikirkan. Disuruh 
apa pun, saya siap. Ternyata tiap 
kali membantu pekerjaan yang lain, 
saya sering diberi ‘tip’ atau disuruh 
menyimpan uang kembalian setelah 
membelikan sesuatu. Dikumpul-
kumpul, lumayan juga untuk tamba-
han sehari-hari,” katanya.

Sejak pertama kali bergabung di 
PDAM Tirta Bhagasasi, total sudah 
delapan masa direksi yang dialami. 
Masuk di masa kepemimpinan Dedi 
Sofyan, Lili diangkat menjadi pegawai 
di era kepemimpinan Dudung. Lantas 
peningkatan penghasilan yang sangat 
signifikan dialami di era Wahyu Prihan-
tono dan berlanjut hingga kini.

“Ternyata perkataan paman saya 

benar, bekerja mengurus air suatu saat 
memang akan menghasilkan selama 
ditekuni. Kini saya sudah merasakan 
sendiri kebenaran petuah paman saya 
dulu,” katanya bersyukur.

Terhitung sejak bergabung tahun 
1991, hingga kini sudah 27 tahun Lili 
mengabdi untuk perusahaan yang 
mengurusi kebutuhan air bagi warga 
Bekasi tersebut. Memulai tugas se-
bagai sekretaris direksi selama 6,5 
tahun, Lili kemudian melanjutkan 
petualangan profesinya sebagai staf 
rumah tangga, Kepala Subbagian 
Umum, Kepala Subbagian Pembeli-
an, Kepala Subbagian Kepegawaian, 
Kepala Subbagian Gudang, Kepala 
Bagian Sumber Daya Manusia, dan 
kini Kepala Bagian Umum.

“Pada dasarnya saya ‘enjoy’ saja 
ditempatkan di bagian mana pun. 
Saya hanya berusaha sebaik mung-
kin menjalankan tugas yang diper-
cayakan. Termasuk di bagian umum 
ini, yang mungkin tidak terlihat ha-
sil pekerjaannya. Namun banyak hal 
yang ditunjang bagian umum dan 
dalam setiap acara apa pun yang 
diselenggarakan, bagian umum 
yang selalu terdahulu,” katanya.

Hal lain yang membuat Lili 
kerasan mengabdi di PDAM Tirta 
Bhagasasi ialah suasana kekeluar-
gaan yang dirasakannya sangat ken-
tal. Mengingat saat bergabung dulu, 
hanya ada seratusan karyawan se-
hingga satu sama lain sangat akrab.

Di saat penat terasa, bersama rekan-
rekan kerja pula Lili berikhtiar meng-
hilangkannya. Ialah ‘gowes’ di alam 
yang menjadi pilihannya.

“Biasanya kami cari lokasi ter-
tinggi, mencapainya dengan mobil. 
Kalau sudah dapat tempat yang pas, 
baru kamu turun gowes ke bawah. 
Sensasinya sungguh menyenang-
kan, penat bisa hilang sekaligus saat 
berteriak menelusuri trek menurun 
yang dilalui. Kalau sudah begitu, 
kembali kerja, pikiran sudah ‘fresh’ 
lagi,” ucapnya. (nay)

Bertahan Berkat Wejangan Paman

Lili Subalie
Kepala Bagian Umum

Andai saja kala itu wejangan sang paman hanya dianggap angin lalu, mungkin kita 
tak akan mengenal seorang Lili Subalie yang kini menjabat Kepala Bagian Umum 
di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi. Sebab berkat wejangan 

dari sang paman itulah, Lili yang datang merantau dari Wonosobo mantap 
mendedikasikan dirinya di PDAM Tirta Bhagasasi hingga kini.



kegiatan cabang

Kantor PDAM Cabang Ta-
rumajaya Kabupaten Be-
kasi, salah satu dari bela-

san kantor cabang milik PDAM 
Tirta Bhagasasi Bekasi. Lokasinya 
tidak terlalu luas. Demikian juga ba-
ngunan kantornya, masih tergolong 
sederhana.   

Meskipun demikian, kegiatan di 
kantor cabang itu,  patut diacungi 
jempol. Pasalnya, jumlah pelang-
gan di wilayah itu cukup banyak. 
Kini, tercatat jumlah pelanggan-
nya  14.952 sambungan langganan 
(SL). Itu data per  Desember 2017.

Setiap Kantor Cabang atau Cabang 

Pembantu PDAM,  memiliki karak-
teristik dan masalah masing-masing. 
Beda wilayah sudah pasti bebeda pula 
masalah yang dihadapi. Seperti halnya 
di Cabang Tarumajaya, di wilayah itu 
pelayanan air bersih terbilang kurang 
maksimal jika diban dingkan degan 
cabang PDAM lainnya.

Padahal Kecamatan Tarumajaya 
yang berbatasan dengan  Laut Jawa 
dan Marunda Jakarta Utara, adalah 
wilayah yang sangat berpotensi bagi 
PDAM Tirta Bhagasasi, karena jum-
lah penduduknya sangat ba nyak. Itu 
seiring dengan  pekembangan per-
mukiman di daerah bagian Utara 
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Kabupaten Bekasi itu.
Jika dilihat secara geografis, letak 

Kecamatan Tarumajaya berdekatan 
dengan DKI Jakarta dan Kota Beka-
si. Maka sudah dapat dipastikan, 
kedepan pembangunan di wilayah 
ujung Kabupaten Bekasi itu, akan 
sangat  pesat.

Debit Air
Kepala PDAM Cabang Tarumaja-

ya, Jajuli Sulaeman SAB menutur-
kan, pada akhir tahun 2017, tepat-
nya bulan Desember hingga awal 
tahun  2018, pihaknya kewalahan 
karena debit  air bagi  pelanggan, 
kecil. Bahkan ada pelanggan  sa-
masekali air di rumahnya tidak 
mengalir.  Hal itulah membuat Ja-
juli Sulaeman atau yang akrab 
disapa Bang Goler, tidak tenang 
bekerja.  Sementara masyarakat 
pelanggan mestinya dapat  dilayani 
dengan baik.

Selama kurang lebih satu bulan itu, 
ia  beserta para pegawainya, harus 
bekerja ekstra demi memenuhi ke-
butuhan air bersih kepada pelang-
gan.  Mereka pun  harus mengirim-
kan air kepelanggan menggunakan 
mobil tangki ke titik-titik pelayanan, 
khususnya konsumen   yang tidak 

PDAM Cabang Tarumajaya:

Tingkatkan Kinerja
Menuju Efisiensi
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mendapatkan  air bersih akibat debit 
air kecil. Memang bukan pekara mu-
dah ketika masyarakat pelanggan ti-
dak mendapatkan hak-hak mereka.

Tapi, disini Bang Goler selalu meng-
ingatkan kepada jajaranya  untuk sabar 
menghadapi komplain dari pelanggan. 
“Kita harus ikhlas dalam melayani 
meskipun tidak kondusif,” katanya.

Alhasil, dari kesabaran dan rasa 
ikhlas itulah, kini keadaan pendis-
tribusian sudah mulai berangsur 
normal. Untuk produksi air ber-
sih, PDAM Cabang Tarumajaya 
mendapat suplai air dari Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) Pondok Ungu 
sebanyak 172 liter per detik, dibantu 
IPA Tarumajaya sendiri  sebanyak 
50 liter per detik.

Menurut Bang Goler, untuk saat 
ini, kapasitas air  Cabang Taruma-
jaya mampu melayani pelanggan 
dengan baik. Akan tetapi, jika kede-
pan pembangunan semakin pesat 
dan pertumbuhan penduduk makin 
banyak, maka  perlu penambahan 
kapasitas air.

Bukan hanya itu, agar distribusi 
air semakin lancar kerumah pelang-
gan, ia menambahkan, perlu ada 
pembuatan jaringan pipa Jaringan 
Distribusi Utama (JDU) sepanjang 
sekitar enam kilometer dengan dia-
meter 400 mm. Pipa JDU itu, untuk 
menyalurkan ke booster yang nanti-
nya dapat dibangun di kantor ca-
bang tersebut.

Gangguan Distribusi
Dengan demikian, mudah me-

ngontrol pendistribusian air bersih 
untuk melayani pelanggan di wilayah 
Desa Muara Tawar, Samudra, Kam-
pung Kebon Kelapa, dan Kam-
pung Kramat. Sebab, wilayah terse-
but adalah wilayah yang sering 
mendapat gangguan pendistribus-
in air bersih. Maka, kedepan hal itu 
mesti dievaluasi dan dicari solusinya.

“Kita minta jaringan JDU sepan-
jang enam kilometer dengan dia-
meter 400 mm. Kalau kita alihkan 
ke belakang, Insya Allah air akan 
kondusif,” ucap Bang Goler.

Meski baru menjabat sekitar lima 
bulan sebagai Kepala Cabang di Ta-
rumajaya, namun Bang Goler sudah 
memiliki inovasi yang baik untuk 
sebuah perubahan. Selain permin-

taan JDU dan pembangunan booster 
sebagai solusi, ternyata selama men-
duduki pucuk pimpinan di Cabang 
Tarumajaya, ia sudah melakukan pen-
cabutan kepada 21 pelanggan yang 
membandel selama  Januari 2018.

Pencabutan yang dilakukan pria 
asal Kecamatan Sukatani Kabupat-
en Bekasi itu tidak serta merta dilak-
sanakan. Mereka melakukan pen-
cabutan SL karena sudah memiliki 
alasan yang kuat, dimana  pelang-
gan menunggak dalam jangka waktu 
yang cukup lama.

Dapat dibayangkan,  bahwa di sana 
ada pelanggan yang menunggak se-
lama 61 bulan, namun tidak ada tin-
dakan tegas selama ini. Tapi ketika 
Goler  hadir untuk memimpin di 
sana, para penunggak ditindak tegas 
dengan cara mencabut sambungan 
air ke rumah masyarakat pelanggan. 
Pencabutan SL bagi pelanggan yang 
menunggak lebih tiga bulan, adalah 
sebuah keputusan yang diterapkan 
di PDAM Tirta Bhagasasi.  

Pencabutan SL yang dilakukan, 
semata-mata untuk menertibkan 
pelanggan, dan PDAM tidak terus 
merugi. Ternyata, setelah banyak 
pencabutan SL, ia menuturkan, 
kini pelangan ingin melakukan  pe-
nyambungan kembali (PK), karena 
mereka sadar akan kebutuhan air 
yang sangat penting.

Sebenarnya ujar Goler, warga Keca-
matan Tarumajaya sangat membutuh-
kan air bersih. Penyebabnyam karena 
hampir keseluruhan air tanah di sana, 
kualitasnya tidak bagus dan sama 
sekali tidak laik untuk dikonsumsi. 
Hal itu, mengingat Tarumajaya sudah 
berada di daerah pantai.

Masyarakat disana, sebenarnya me-
nyadari beta pentingnya air PDAM, 
karena jauh lebih menghemat penge-

luaran  keluarga dibandingkan harus 
membeli air bersih dengan derijen 
atau air galonan.

“Target tahun 2018 ini, ada  500 
SL  baru  yang akan ditambah.  Dan 
saya optimistis hal itu akan ter-
penuhi. Karena sudah banyak juga 
daftar tunggu masyatakat ingin 
menjadi pelanggan PDAM. Kalau 
di sini pelanggannya  lebih banyak 
warga perumahan. Persentasinya 70 
persen warga perumahan, dan do-
mestik 30 persen,” tuturnya.

Bicara tentang kineja, ia menga-
kui kekompakan para pegawai dalam 
melayani masyarakat, sangat penting. 
Jika semua pegawai diberikan se-
mangat serta pemahaman, maka ma-
sing-masing adapat memenuhi tu-
gas pokok dan fungsi (tupoksi) nya. 
Jika kekompakan tercipta, tentu akan 
muncul sinergitas  kerja yang baik.

Ia juga menyampaikan kepada para 
pegawainya, bahwa PDAM adalah 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
yang harus melayani masyarakat se-
cara ikhlas. Meskipun hari libur dan 
ada kendala di lapangan, para pega-
wai yang bertugas sesuai tupoksinya, 
harus terjun kelapangan tanpa menge-
luh, tak terkecuali ia sendiri sebagai 
kepala cabang.

Di sini, kata pria angkatan 1987 
ini, kebersamaan adalah hal yang pa-
ling penting. Dari kebersamaan dan 
pendekatan itu, ia meyakini akan 
ada suatu perubahan yang baik un-
tuk PDAM terutama di Cabang Ta-
rumajaya. “PDAM maju, konsudif 
dan sehat jika  pegawainya baik dan 
rajin bekerja. Kalau baik dan rajin, 
saat pensiun nanti akan memiliki ke-
san yang baik,”  ujar  pria yang per-
nah menjabat sebagai Kepala Bagian 
Pengendalian Kehilangan Air PDAM 
Tirta Bhagasasi tersebut.  (ayi)

kegiatan cabang



kamUs

A
Air

Semua air yang terdapat pada, di 
atas, ataupun di bawah permukaan 
tanah, termasuk dalam pengertian 
ini air permukaan, air tanah, air hu-
jan, dan air laut yang berada di darat

Air Permukaan

1. Sumber air yang terdapat di permu-
kaan tanah seperti sungai, waduk, 
bendungan yang merupakan tam-
pungan air hujan, danau. 

2. Semua air yang terdapat dipermu-
kaan tanah.

Air Tanah

1. Air yang terdapat dalam la pisan 
tanah atau batuan di bawah tanah 
permukaan tanah.

2.  Sumber air yang berasal dari 
dalam tanah yang terbagi dalam 
air tanah bebas dan air tanah ter-
tekan.

B
Bak Flokulasi

Bangunan atau sarana untuk pros-
es pembentukan “fok” bagi partikel-
partikel pengaruh pada proses pen-
golahan air baku.

Bak Koagulasi

Bangunan atau sarana untuk pros-
es pencampuran ba han kimia (koag-
ulan) dengan air baku untuk mem-
bentuk fok.

C
Check valve

Jenis ini didesain untuk men cegah 
terjadinya aliran ba lik di dalam pipa. 

Check valve terdiri dari beberapa je-
nis, seperti lift check, swing check 
dan ball check.

G
Gate Valve

Jenis ini didesain untuk membuka 
dan menutup aliran dengan cara tertu-
tup rapat dan terbuka penuh. Karena 
sistem kerjanya hanya membuka dan 
menutup, maka valve ini tidak cocok 
untuk mengatur debit aliran karena 
kurang akurat dalam hal mengontrol 
volume aliran di dalam pipa.

I
Interkoneksi Pipa

Penggabungan dua jaringan sa luran 
dari satu ke sisi yang lain.

K
Koneksi Pipa

Penyambungan Pipa lama ke Pipa 
baru.

J
JDU

Jaringan Distribusi Utama.

JDL

Jaringan Distribusi Langsung ke 
pelanggan

JDB

Jaringan Distribusi Pembagi sa luran 
air dari Distribusi ke pelanggan

M

Microtunneling

Metode konstruksi tanpa ga lian 
menggunakan mesin bor (Microtun-
nel Boring Machines, MTBM) dan 
dikombinasikan dengan teknik pipe 
jacking.

P
Pipe Jacking

Suatu teknik dalam pemasa ngan 
pipa dengan mendorong pipa pra 
cetak ke dalam tanah dari sebuah 
lubang vertikal/pit. Pipe jacking 
merupakan suatu metode pemasan-
gan pipa tanpa galian (trenchless 
technology).

Pipa Flexible

Jenis pipa yang digunakan oleh in-
dustry minyak dan gas dunia tidak 
hanya yang bersifat kaku/rigid, na-
mun pipa yang fleksibel pun men-
jadi kebutuhan tersendiri.

V
Valve atau Katup

Berfungsi untuk mengatur, men-
gontrol dan mengarahkan laju aliran 
fluida dengan cara membuka, me-
nutup atau menutup sebagian aliran 
fluida.

W
Wash Out

Tempat pengeluaran air dari 
proses pekerjaan pencucian 
pipa.

WM (Water Meter)

Meter Induk yang biasa di-
letakan pada area pengolahan. 
(har)

Isitilah-istilah Tukang Ledeng
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Banjir masih melanda beberapa 
wilayah di Kota Bekasi. Salah 
satu penyebabnya, adanya si-

pon atau gorong-gorong di bawah Ja-
lan Tol Jakarta-Cikampek dan Saluran 
Tarum Barat atau Kalimalang. 

Tercatat, ada 13 gorong-gorong yang 
berfungsi sebagai saluran air di sepan-
jang jalan tol dan Kalimalang terse-
but. Itu hanya di wilayah Kota Bekasi 
saja. Sedang jalan tol dan kali tersebut 
membelah wilayah Kota Bekasi.

Guna mengurangi banjir yang ter-
jadi setiap tahun, Pemkot Bekasi 
terus berupaya mencari solusi. Di-
antaranya pembangunan saluran 
baru atau normalisasi saluran yang 
ada, sehingga dapat menampung air 
dalam jumlah banyak, terutama saat 
musim penghujan.

Saat ini, sebuah gorong-gorong 
ukuran besar dan mampu menam-
pung air 4,4 meter kubik perdetik, 
dibangun di bawah jalan tol Jakarta-
Cikampek (Japek) dan Kalimalang. 
Proyek yang dibangun menghabis-
kan biaya Rp 30 miliar itu, untuk 
mengurangi banjir di beberapa pe-
rumahan di Kecamatan Rawalumbu 
dan Bekasi Timur Kota Bekasi, ter-
masuk Kabupaten Bekasi.

Proyek ini disebut crossing jalan 
tol dan Kalimalang, karena berada 

dibawah jalan tol dan saluran Ka-
limalang. Biaya pembangunan ber-
sumber dari APBD Kota Bekasi Rp 
20 miliar dan Rp 10 miliar bantuan 
Pemprov Jawa Barat.

Pengerjaannya 200 hari kalen-
der pada tahun mulai 31 Juli 2017 
sampai 16 Februari 2018. Panjang 
gorong-gorong di bawah jalan tol 
Japek 49 meter, dan di bawah Kali-
malang 58 meter.  Pekerjaan dilaku-
kan secara manual dan  mengeluar-
kan ribuan meter kubik tanah.

Panjang kedua gorong-gorong  
107 meter, lebar tiga meter dan 
tinggi dua meter. Proyek ini sebagai 
duplikasi atas crossing yang lama 
dan hanya mampu menampung air 
1,54 meter per detik.

Gorong-gorong lama,  tidak mam-
pu lagi menampung luapan air se-
hingga setidaknya empat perumahan 
di bagian hulu yakni Perumahan Ta-
man Narogong Indah, Pondok Hijau 
Permai, Pengasinan dan Jatimulya, 
menjadi korban banjir. Itu sudah ter-
jadi sejak 25 tahun silam.

Jadi pembangunan gorong-gorong 
raksasa ini, bertujuan guna menga-
tasi banjir setidaknya di empat pe-
rumahan. Gorong-gorong itu, untuk 
menghubungkan Sungai Sasak Ja-
rang yang dipisahkan Jalan Tol Ja-

pek dan Kalimalang.
Sungai Sasak Jarang, salah satu 

dari dari 16 Daerah Aliran Sungai 
(DAS) di Kota Bekasi. Selain mem-
bangun crossing tersebut, Pemkot 
Bekasi juga membangun kolam re-
tensi atau polder di hulu dan hilir 
Sungai Sasak Jarang, yakni Polder 
Pengasinan dan Arenjaya. Pemba-
ngunan  kedua Polder itu meng-
habiskan biaya Rp 53 miliar.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, 
awal Februari 2018, meresmikan 
crossing jalan tol dan Kalimalang 
tersebut. Ia berharap dengan pem-
bangunan gorong-gorong itu, banjir 
yang terjadi selama 25 tahun di da-
erah tersebut, dapat teratasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, 
Tri Adhiyanto Tjahyono mengakui, 
sepanjang lintasan jalan tol dan Ka-
limalang yang ada di wilayah Kota 
Bekasi, terdapat 13 crossing. Ke 13 
crossing itu, menjadi salah satu pe-
nyebab banjir karena daya tampung 
sangat terbatas. 

Pihaknya berusaha setiap tahun 
membangun crossing di bawah jalan 
tol dan Kalimalang, guna mengu-
rangi banjir. Tapi pembangunan nya 
disesuaikan dengan kemampuan 
ang garan. (jon)

Pemkot Bekasi Bangun 
Gorong-Gorong Atasi Banjir
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Saat ini media sosial ti-
dak hanya digunakan 
sebagai platform komu-

nikasi dan sosialisasi. Tetapi 
juga digunakan untuk kepent-
ingan politik, pemerintah-
an, dan lain sebagainya, se-
bagaimana yang terjadi pada 
pemilu presiden pada  2014. 
Saat itu sebagian besar kam-
panye sangat masif dilakukan 
melalui internet dan media so-
sial.
Konstruksi realitas sosial 

terhadap suatu informasi atau 
peristiwa tertentu sangat mu-
dah dilakukan dengan me-
dia sosial. Petisi-petisi on-

line juga semakin marak yang 
menunjukkan bahwa peng-
guna media sosial tidak hanya 
menyadari fungsi media sosial 
untuk berinteraksi.
Namun juga untuk melaku-

kan gerakan-gerakan atau 
men  dukung gagasan-gagas-
an tertentu. Tujuannya  agar 
dapat berkontribusi dalam 
me  ngatur perkembangan ma-
syarakat yang ada di seki-
tarnya. Contohnya, petisi 
peng  hentian siaran televisi 
yang tidak mendidik, pembu-
ba ran gerakan massa tertentu 
dan lain se bagainya.
Sejak Undang-Undang (UU) 

nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elek-
tronik (ITE) hadir, penggu-
na media sosial banyak yang 
kha watir. Undang-undang ini 
pada awalnya untuk melin du-
ngi kepentingan negara, pub-
lik, dan swasta dari keja ha tan 
siber (cyber crime). Sa at itu 
ada tiga pasal mengenai def-
amation (pencemaran na ma 
baik), penodaan agama, dan 
an caman online.

Perubahan pokok yang 
dimuat direvisi UU ITE

Ketentuan tentang Pasal 
27 ayat 3 yang bermua-

Mengenal 
Perkembangan Medsos 

di Indonesia

1.
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tan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik 
mengalami tiga perubahan:

Pertama, menambah kejelas-
an atas istilah mendistribusi-
kan, mentransmisikan, dan/
atau membuat dapat diak-
sesnya informasi elektronik. 
Artinya, tak hanya pembuat 
konten yang bisa dijerat pas-
al ini, tetapi juga orang yang 
mendistribusikan (share) 
dan membuat sebuah infor-
masi dapat diakses.
Kedua adalah penegasan 
bahwa ketentuan ini bersi-
fat delik aduan, bukan de-
lik umum. Maka itu, orang 
tak bisa langsung ditahan 
saat dianggap mencemar-
kan nama baik seseorang, 
tetapi harus diadukan ter-
lebih dahulu.
Ketiga, ditegaskan bahwa 
unsur pidana dan ketentuan 
mengenai pasal ini menga-
cu pada ketentuan pence-
maran nama baik dan fitnah 
yang diatur dalam KUH 
Pidana.
Menurunkan ancaman pi-
da  na pada dua ketentuan 
se  bagai berikut:
a. Ancaman pidana penghi-

naan dan/atau pencemaran 
nama baik diturunkan dari 
pidana penjara paling lama 
enam tahun menjadi paling 
lama tahun dan/atau denda 
dari paling banyak Rp 1 
miliar menjadi paling ban-
yak Rp 750 juta.

b. Ancaman pidana pengiri-
man informasi elektronik 
berisi ancaman kekerasan 
atau menakut-nakuti dari 
pidana penjara paling la ma 
12 tahun menjadi pa ling la-
ma empat tahun dan/atau 
denda dari paling banyak 
Rp 2 miliar menjadi paling 
banyak Rp 750 juta.

Melaksanakan putusan 
Mah   ka mah Konstitusi ter-
hadap dua ketentuan seb-
agai berikut:
a. Mengubah ketentuan 

Pasal 31 ayat (4) yang 
se  mula mengamanat-
kan penga tu ran tata cara 
inter sepsi atau penyada-
pan dalam Pera tu ran Pe-
merin tah men jadi da lam 
Undang-Undang.

b. Menambahkan penjela-
san pada ketentuan Pa sal 
5 ayat (1) dan ayat (2) 
me  ngenai keberadaan 
In  formasi Elektronik dan  
/atau Dokumen Elek-
tronik sebagai alat buk ti 
hukum yang sah.

 
Melakukan sinkronisasi 
ke tentuan hukum acara 
pada Pasal 43 ayat (5) dan 
ayat (6) dengan ketentuan 
hu kum acara pada KUHAP, 
sebagai berikut:
a. Penggeledahan dan/atau 

penyitaan yang semula 
ha rus mendapatkan izin 
Ketua Pe ngadilan Nege-
ri setempat, disesuaikan 
kem  bali de ngan ketentu-
an KUHAP.

b. Penangkapan penahanan 
yang semula harus me-
minta penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri se-
tempat dalam waktu 
1x24 jam, disesuaikan 
kem bali dengan keten-
tuan KUHAP.

Memperkuat peran Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (P P-
NS) dalam UU ITE pada ke-
tentuan Pasal 43 ayat (5):
a. Kewenangan membata-

si a tau memutuskan ak-
ses terka it dengan tindak 
pidana teknologi informasi.

b. Kewenangan meminta in-
formasi dari Penyeleng-
gara Sistem Elektronik 
ter  kait tindak pidana tek-
no logi informasi.

Menambahkan ketentuan 
me  ngenai “right to be for-
got ten” atau “hak untuk di-
lupakan” pada ketentuan 
Pa sal 26, sebagai berikut:
a. Setiap Penyelenggara  

Sis  tem Elektronik wa-
jib meng  hapus Informa-

si Elek  tronik yang tidak 
relevan yang ber ada di 
bawah kendalinya atas 
permintaan orang yang 
bersangkutan ber dasarkan 
pe  netapan pengadilan.

b. Setiap Penyelenggara Sis-
t em Elektronik wajib me-
nyediakan mekanisme 
pe ng hapusan Informasi 
Elek  tronik yang sudah ti-
dak relevan.

 
Memperkuat peran pemer-
intah dalam memberikan 
per lindungan dari segala 
jenis gangguan akibat pe-
nyalah gunaan informasi 
dan transaksi elektronik 
dengan me nyi sipkan ke-
wenangan tam bahan pada 
ketentuan Pasal 40:
a. Pemerintah wajib melaku-

kan pencegahan penye-
barluasan Informasi Ele-
ktronik yang memiliki 
mua tan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang 
me  la  kukan pemutusan ak-
ses dan/atau memerintah-
kan kepada Penyelengga-
ra Sistem Elektronik 
un tuk melakukan pemutu-
san akses terhadap Infor-
masi Elektronik yang 
me m iliki muatan yang 
me langgar hukum.

Tips Menggunakan 
Medsos agar Terhindar 
dari Risiko Hukum:
 

Pahami regulasi yang ada.
Tegakan etika ber-media 
sosial.
Cek terlebih dahulu ke-
benaran informasi yang 
akan dibagikan (share) ke 
publik.
Lebih berhatihati bila i ngin 
memposting hal-hal atau 
data yang bersifat pribadi.
Belajar dari penyedia 
jasa, seperti google un-
tuk menjalani peran men-
jadi intermediary liability. 
(Berbagai sumber/desi 
ratnaningsih)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

5.
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Tahun baru, semangat baru. 
Sebagai bagian yang me-
miliki peran penting dalam 

membangun etos kerja dan kapabi-
litas pegawai, Bagian Sumber Daya 
Manusia PDAM Tirta Bhagasasi 
pun bersemangat menyiapkan berb-
agai strategi dalam membentuk kar-
yawan yang mampu memberikan 
kontribusi positif pada perusahaan.

Salah satu upayanya ialah de ngan 
mempersiapkan sejumlah kar yawan 
untuk mengikuti serangkaian prog-
ram pendidikan dan pelatihan. Baik 
yang diselenggarakan secara inter-
nal perusahaan, maupun mengikuti 
acara yang dilaksanakan pihak luar.

Agenda perdana program pelati-
han bagi pegawai di tahun 2018 ia-
lah Diklat Muda yang merupakan 
agenda rutin Persatuan Perusahaan 
Air Minum Seluruh Indonesia. Un-
tuk Diklat Muda kali ini, PDAM Tir-
ta Bhagasasi mendelegasikan empat 

Empat Pegawai Dikirim 
Ikuti Diklat Muda Perpamsi

karyawannya untuk mengikuti ke-
giatan yang berlangsung selama se-
pekan mulai 28 Januari 2018.

“Pegawai yang kami utus untuk 
mengikuti Diklat Muda Perpamsi 
ia lah setingkat kepala subbagian 

atau kepala seksi,” ucap Staf Bagian 
SDM Subbagian Pengembangan 
SDM Yunita Purnamasari kepada 
“Bening”.

Keempat pegawai tersebut ialah 
Tatang Sudarmo (Kepala Subbagian 
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Pengamanan), Pungki Setia (Kepala 
Seksi Administrasi dan Keuangan 
Cabang Babelan), Hotijah Iryanti 
(Pengawas Bidang Teknik Satuan 
Pengawas Internal), dan Didik Su-
tjahjo (Koordinator Tim Teknis PPK 
Konstruksi).

Selama sepekan, peserta Diklat 
Muda akan diberikan sembilan ma-
teri yang berkenaan dengan ope-
rasional PDAM. Mulai dari mana-
jemen keuangan dan akuntansi, 
manajemen umum, kepemimpinan 
dasar, manajemen bisnis air minum, 
manajemen Sistem Pengolahan Air 
Minum, manajemen persediaan ba-
rang, manajemen informasi, komu-
nikasi, dan K3.

Salah satu jebolan Diklat Muda 
Angkatan 71, Pengawas Adminis-
trasi SPI Rr. Dewi Mudji Tulistianti 
mengaku kegiatan yang diikutinya 
pada Februari 2017 itu sangat ber-
manfaat.

“Ilmunya sangat bermanfaat, wa-
wasan saya jadi bertambah, selain 
juga menjadi tempat ‘sharing’ dan 
tentunya menambah teman,” katanya.

Menurut perempuan yang akrab 
disapa Lis tersebut, saat menjalani 
diklat, pemateri tidak menyam-
paikan penjelasannya secara satu 
arah. Peserta diklat yang datang 
dari beberapa PDAM di Indonesia 
diberi kesempatan terlebih dahulu 
menceritakan situasi yang berlang-

sung di perusahaan masing-masing, 
sesuai materi pelatihan yang tengah 
disampaikan kala itu.

“’Sharing’ juga tidak sebatas ‘sha-
ring’, karena setelah mengetahui 
kondisi yang berjalan di sebuah 
PDAM, pemateri biasanya langsung 
memberikan masukan seputar kepu-
tusan atau perbaikan perlakuan seper-
ti apa yang harus dilakukan. Jadinya 
kami mendapat solusi konkret sesuai 
kondisi yang terjadi di masing-ma-
sing perusahaan,” ucapnya.

Tak hanya sampai di situ, guna 
memastikan para peserta diklat 
telah merata pemahamannya akan 
materi-materi yang disampaikan, 
di pengujung pelaksanaan diklat 

akan dilaksanakan penilaian dari 
pelaksana akan penguasaan materi 
peserta.

“Seperti sekolah atau kuliah, selain 
belajar, ada juga tugas dan tes kom-
petensinya. Jika sudah dinyatakan 
kompeten, baru peserta beroleh sert-
ifikat,” ucapnya.

Mengingat besarnya manfaat yang 
dapat dipetik dari penyelenggaraan 
Diklat Muda ini, Bagian SDM akan 
berupaya konsisten mengkoordinir 
pegawai untuk bisa mengikuti ke-
giatan ini secara bergiliran. Setida-
knya, dalam setahun ada dua kali 
Diklat Muda yang bisa diikuti pega-
wai dari PDAM Tirta Bhagasasi se-
bagai pesertanya. (nay)
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Sosialisasi dan pendataan itu 
untuk pemasangan yang 
akan dilaksanakan pada ta-

hun 2019 hingga 2020 di wilayah 
Kabupaten Bekasi.

Ditahun itu, sebanyak 2.600 SL 
akan terpasang bagi masyarakat 
Kabu paten Bekasi yang dinilah 
berpeng hasilan rendah.

Pemasangan SL tersebut, tidak ser-
ta merta melainkan ada persyaratan. 
Seperti KTP, KK, dan Rekening Lis-
trik bagi pengguna 900 VA sampai 
1300 VA, dan pastinya diperuntuk-
kan bagi masyarakat kurang mampu 
serta wilayah yang sudah memiliki 
jaringan atau eksisting.

Ditahun 2019 nanti, pemasangan 
SL tidak keseluruhan melainkan 
hanya 1.100 SL. Kemudian dilan-
jutkan pada tahun 2020 sebanyak 
1.500 SL. Anggaran sendiri dialo-
kasikan dari Pemerintah Kabupa ten 
(Pemkab) Bekasi. MBR, melingkup 
perumahan dan domestik.

Meskipun program MBR gratis, 
bukan berarti untuk tagihan pe-

Pendataan 
MBR dan 
Genjot 

Percepatan 
sl tahun 

2018
Tahun 2018 PDAM Tirta Bhagasasi 

melalui bagian Pemasaran 
melakukan sosialisasi dan 

pendataan pemasangan Sambungan 
Langganan (SL) untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR).

makaian gratis juga. Disini masyara-
kat penerima MBR mesti mengeta-
hui dan paham, yang gratis itu hanya 
pemasangan saja.

Kasubag Promosi, Irwan Indrawan 
SH menuturkan, untuk MBR diang-
garkan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kabu-
paten Bekasi.

Pendataan MBR, kata Irwan, sudah 
memasuki tiga wilayah di Kabupa-
ten Bekasi. Diantaranya wilayah 
Cibarusah sebanyak 116, Bojong-
mangu sebanyak 371 dan Babelan 
sebanyak 150. Itu semua, lanjut Ir-
wan, akan berubah karena masih ada 

sekitar 1963 yang belum terdata dari 
2.600 SL.

Program dekat ini, bukan hanya 
MBR. Ada juga percepatan SL di ta-
hun 2018 dan itu konteksnya diluar 
MBR. Menurut pria yang pernah 
menjabat Kasi Hublang di Cabang 
Cikarang Utara ini, dalam percepa-
tan SL ada tiga wilayah cabang 
yang disasar. Diantaranya Cabang 
Babelan sebanyak 3.076 SL di 11 
perumahan, Cabang Pembantu Su-
katani sebanyak 17.781 SL di 21 
perumahan, dan Cabang Pembantu 
Tambun Utara sebanyak 1.425 SL di 
empat perumahan. (ayi)
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Pagi pukul 09.00 WIB, mere-
ka mulai bekerja. Satu-satu 
persatu, pria bertubuh kekar 

itu, masuk ke dalam tempat penam-
pungan ait atau reservoir ukuran be-
sar. Jumlah mereka, sedikitnya dela-
pan orang pekerja dibagian produksi 
PDAM  Cabang Tambun.  Tim itu, 
dikomandoi Kasubag Produksi Nel-
son Otto MS bersama Kasubag 
Hubungan Langganan dan Pemasa-
ran  H Suharno.

Menggunakan peralatan yang su-
dah dipersiapkan, mereka turun me-
lalui anak tangga ke dalam ruangan 
tembok beton gelap yang sebelum-
nya berisi air bersih 1.000 meter ku-
bik atau setara dengan satu juta liter 
air. Diantara mereka, ada memakai 
celana pendek, celana panjang dan 
mengenakan kaos.

Dengan membawa alat penera ngan 
seadanya berupa lampu senter ke-
cil, para pria tangguh itu pun, mulai 
bekerja. Di dalam ruangan yang ter-
buat dari beton dan gelap gulita itu, 
mereka membawa peralatan untuk 
membersihkan tempat penampungan 
air tersebut.

Di dalam tempat penam-
pungan air ukuran sekitar 
20x10 meter de ngan ke-
dalaman 5 meter tersebut, 
ternyata ada sekat-sekat. 
Maka, para pekerja ini ha-
rus lebih hati-hati melak-
sanakan pekerjaan, karena 
selain berada di ruangan 
gelap gulita sejenis ‘bun-
ker’,  mereka juga harus 
menjanim  oksigen cukup 
agar bertahan hidup.

Menuju tempat penam-
pungan air berkapasitas 
satu juta liter air tersebut pun,  harus 

Kuras Reservoir
Jaga Kualitas Air

menuruni tangga besi, setelah lebih 
dahulu masuk melalui lubang kecil 
sekitar ukuran kurang dari satu me-
ter persegi. Lubang itu, berada di atas 
bangunan tembok penampungan air.

Air Diobok-Obok
Setelah melaksanakan kegiatan 

membersihkan  tempat penampungan 
air, para pekerja ini, baru naik kembali 
ke atas bangunan reservoir setelah pu-
kul 12.00 WIB. Setidaknya, tiga jam 
mereka berada dan bekerja keras di 
dalam raungan tempat penampungan 
air tersebut melakukan pembersihan. 
Dan akhirnya, pengurasan bak raksa-
sa penampungan air, telah selesai.

Penguarasan reservoir, seperti di-
ungkapkan Nelson dan Suharno, 
idealnya dilakukan per empat bulan. 
Tetapi, lazim dilakukan sekali enam 
bulan atau pengurasan rutin dilaku-
kan dua kali dalam satu tahun. “Se-
tiap semester pengurasan reservoir 
pasti dilakukan,” terang Nelson.

Tujuan pengurasan, disebutkan 
untuk menjaga kualitas air, sehing-
ga air sampai kepada pelanggan de-
ngan kualitas laik untuk digunakan. 

Sebab, saat pengurasan dilakukan, 
semua korotan berupa endapan lum-
pur, lumut dari kolam penampungan 
air, sudah bersih.

Namun, dalam pelaksanaan pe-
ngurasan, harus terlebih dahulu 
dilakukan persiapan. Bak raksasa 
penampungan air harus dikosong-
kan terlebih dahulu. Kedalaman 
air tinggal sekitar 30 cm, sehingga 
air diobok-obok sambil dodorong 
ke lubang pembuangan. Tujuannya 
agar endapan lumpur terbawa air.

Sebelum pengurasan, sudah dilaku-
kan sosialisasi sehingga pelayanan air 
tidak terganggu kepada pelanggan. 
“Kalaupun ada gangguan hanya se-
mentara, dan debit air yang sampai ke 
konsumen sedikit berkurang selama 
pengurasan  dilakukan. Semua butuh 
persiapan dan koordinasi antara ba-
gian produksi dan hubungan pelang-
gan,” tutur Suharno.

PDAM Cabang Tambun yang 
dipimpin Asep Supriyadi kata-
nya, mempunyai pelangan 10.363 
sambungan langsung (SL) dengan 
kapasitas produksi 110 liter per de-
tik. Suharno mengakui, di tempat 
ia bekerja, mampu melaksanakan 
efisiensi penagihan antara 80 sampai 
83 persen. Sedang tingkat kebocoran 
atau kehilangan air 25 persen. (jon)
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Berkreasi 
Dengan Manik-manik

Pelaksanaan pertemuan 
rutin anggota Dharma 
Wanita, seperti biasa-

nya, diselenggarakan di ruang 
rapat Kantor Pusat PDAM Tirta 
Bhagasasi Bekasi Jalan Raya 
KH Noer Ali, Masnaga Kota 
Bekasi. Pertemuan edisi Janu-
ari 2018 tersebut, dihadiri pu-
luhan anggotanya. Mereka pun 
tampak secara antusias mengi-
kuti serangkian acara yang  dis-
elenggarakan.
Pertemuan rutin ini, sebagai 

tuan rumah adalah PDAM Ca-
bang Cikarang Utara. Acara per-
temuan dipimpin Ke tua Dharma 
Wanita Pusat PDAM, Ibu Arni 
Usep Rahman Salim. Di sampai-
kan, anggota yang hadir biasanya 
melebihi ruang rapat, tetapi hari 
itu jumlah kehadiran lebih se-
dikit dari bulan lalu, ucapnya.
Dalam pertemuan bulan itu, 

ilmu yang diberikan kepada ang-
gota yakni keterampilan mem-
buat bunga dari manik-manik. 
Ny Yeni mewakili penyelengga-
ra dari Cabang Cikarang Utara, 
menjadi pemberi materi dan 

membagikan ilmu bagi para ang-
gota lainnya.
Manik-manik, seperti diketa-

hui, seringkali dibuat menjadi 
kera jianan tangan yang berkaitan 
dengan kegiatan kaum perempu-
an. Benda hasil kerajinan tan-
gan yang dapat dibuat dari 
ma nik-manik, diantaranya men-
jadi bunga. Bunga buatan dari 
ma nik-manik ini, dibuat dengan 
menggabungkan atau merang-
kai beraneka ragam warna dan 
un tuk manik-manik yang ber-

beda.
Sebelum mempraktekan bagai-

mana cara membuat bunga dari 
manik-manik, Ny Yeni pun 
mem  ba gikan bahan-bahan pem-
buatan bungan kepada anggota 
Dharma Wanita. Bahan yang di-
gunakan untuk pembuatan bunga 
manik-manik, diantaranya  bu-
tiran manik-manik sendiri, pita, 
pita kawat, lilin mainan, busa ga-
bus dan pot kecil.
“Cara pembuatan bunga dari 

manik-manik sedikit sulit dan 
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Kemudian, tekuk sedikit ujung-
nya dan lilitkan kencang dan kuat 
kawat bunga pada batang supaya 
tidak mudah lepas. Lalu tancap-
kan ke dalam pot yang berisi lilin 
mainan / busa gabus.

Proses pembuatan buanga dari 
manik-manik cukup menyenang-
kan hasil karya dari ibu-ibu ang-
gota Dharma Wanita PDAM 
ini dan bisa digunakan sebagai 
hiasan di rumah. (nia)

mem butuhkan kesabaran,” ucap 
Ny Yeni.
Berikut langkah-langkah dalam 

pembuatan manik-manik. Per-
tama adalah potong pita kawat 
sepanjang 15 cm, masukkan 
dua  kelopak dengan cara kelopak 
bagian belakang saling berhada-
pan. Selanjutnya masukan pita 
kawat yang ada di sisi kanan me-
lalui bagian depan kelopak di sisi 
kiri, lalu rapikan dan sejejerkan 
tambahkan satu  kelopak lagi je-
jerkan dengan rapih.
Langkah kedua, pita kawat yang 

ada di bagian atas, masukan  ke 
lubang pita kawat yang ada di 
sampingnya, sehingga tembus ke 
belakang. Atur kelopak-kelopak-
nya, lalu ikat pita kawatnya. Cara 
mengikatnya jangan terlalu rapat. 
Ambil manik untuk putik sarin-
ya. Lalu, masukkan kawat uku-
ran 24, pelintir sedikit kawat ba-
gian ujungnya dan  ambil kawat 
untuk batang.
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Fashion atau mode telah men-
jadi bagian dari gaya hidup 
hampir setiap orang khusus-

nya para kaum wanita. Sedikit flash
back fashion 2017 itu didominasi tren 
Korea yang unik serta sederhana. Lalu 
kira-kira akan seperti apa tren fahion 
pada tahun anjing tanah kali ini, sep-
erti yang dilansir dari popsugar.com, 
ternyata jelang tahun 2018 sudah ter-
lihat beberapa tren fashion yang dapat 
dijadikan kiblat untuk menunjang 
gaya Anda agar terlihat lebih stylish 
dan kekinian.

Tidak adanya salahnya mencoba 
mengikuti tren terbaru untuk mem-
buat tampil keren. Kuncinya hany-
alah tetap percaya diri serta nyaman 
saat mengenakan busana tersebut. Se-
belum membeli fashion item terbaru 
coba cek isi lemari Anda terlebih da-
hulu, siapa tahu beberapa fashion item 
tersebut sudah mengisi lemari Anda. 
Berikut ini beberapa trend fashion 
yang akan booming di tahun 2018 :

1. Check Print
Motif check print bukanlah tren baru 

da lam du-
nia fashion. 
B e b e  r a p a 
waktu la -
lu,  motif ini 
sem  pat men-
d o  m i n a s i 
du nia mode. 
Mo tif kotak-
kotak ini sa-
rat akan ke-
san formal 
dan klasik. 

2. Lavender
Masih begelut dengan nuansa pas-

tel, warna yang akan menjadi high

light di tahun 2018 
mendatang ia lah 
rona la vender a tau 
ungu pastel. Warna 
ini akan memberi-
kan kesan lem-
but dan feminin 
pada keseluruhan 
tampilan Anda.

3. Fringe (Pinggiran Berumbai)
Fringe juga merupakan repetisi 

dari tren sebelumnya. Dari Alexan-
der Wang sampai 
Dior, mengang-
gap bahwa ping-
giran berumbai 
dapat memberi-
kan kesan le bih 
segar dan ter-
lihat menye-
nang kan. Pada 
ta hun 2018, anda 
akan dapat meli-
hat tren fashion 
kum pulan gaun, 
jaket hingga aksesoris menggunakan 
pinggiran berumbai. 

4. Suit Set
Simpan bomber jacket dan saatnya 

ber main dengan bla zer. Memang 
bla zer akan mencip-
takan kesan for mal 
pada gaya, namun 
hal tersebut justru 
mampu men ciptakan 
kesan penuh gaya. 
Bahkan blazer dapat 
dengan mudah 
dikombinasikan den-
gan beragam fashion 
item apapun seperti 
kaos hingga kemeja.

5. Floral Print 
Sepertinya mo-

tif floral tahun 
60an akan menja-
di terobosan baru 
pada tren fashion 
2018 ini. Tentu-
nya desain mo-
tif bunga kali ini 
akan di buat den-
gan war na-warna 
dramatis dan uku-
ran motif bunga 
yang lebih besar.

6. Dark Denim 
Klasik dan tak lekang oleh wak tu. Itu-

lah yang terjadi pada fashion item den-
im. Setiap tahun, 
setiap musim, de-
nim selalu men-
jadi Andalan un-
tuk mendu kung 
Anda tam pil styl
ish. Denim yang 
akan tren di tahun 
2018 lebih cend-
erung pada dark 
denim.

7. Wide Belt
Belt dengan diameter lebar ini akan 

memberikan statement tersendiri 
pada gaya Anda. Dengan paduan 
belt yang menyerupai obi ini, gaya 
minimalis pun bisa dengan seke-
tika mencuri perhatian tanpa perlu 
melakukan effort berlebih. (rik)

Tahun 2017 telah berlalu, dalam dunia fashion sudah menjadi hal yang lumrah 
apabila terjadi perubahan tema maupun gaya setiap tahunnya. Namun, bisa jadi 

tren yang ada di tahun depan adalah tren yang pernah  populer dimasa-masa 
sebelumnya.

TREND

2018
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Keberhasilan Kota Bekasi 
me raih sejumlah penghar-
gaan, tidak terlepas dari 

peranan para penggerak Pembinaan 
Ke sejahteraan Keluarga (PKK). Sa-
lah satunya saat Pemerintah Kota 
Bekasi beroleh predikat pelaksana 
prog ram Peningkatan Peranan Wani-
ta me nuju Keluarga Sehat dan Se-
jahtera (P2WKSS) terbaik di tingkat 
Jawa Barat tahun 2015.

Kehadiran para kader penggerak 
PKK lah yang mampu menghasil-
kan sinergi positif dengan instansi 
terkait, dalam hal ini Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, 
dalam merealisasikan sejumlah pro-
gram kerja. Pada program P2WKSS, 
perempuan yang menjadi penggerak 
perubahan itu tak lain merupakan 
kader-kader PKK juga. 

Mereka yang aktif menggerakkan 
warga di lingkungannya hingga me-
mantau tahapan-tahapan kegiatan 
yang sedang diselenggarakan.

Kentalnya sinergi antara PKK de-
ngan DPPPA itu, menurut Ketua 
Tim Penggerak PKK Kota Bekasi 
Gunarti Rahmat Effendi merupakan 
suatu keharusan.

“Kerja sama yang telah terjalin an-
tara PKK dengan DP3A juga Satuan 
Kerja Perangkat Daerah lain sudah 

PKK Kota Bekasi 
Terbaik se-Jawa Barat

sangat baik. Wajar jika kerja sama 
yang saling mendukung ini berha-
sil meraih penghargaan yang mem-
banggakan,” katanya.

Gunarti mengatakan bahwa kader-
kader PKK di wilayah sudah sewa-
jarnya menjadi pencatat, penggerak, 
sekaligus pembina warga di ling-
kungannya. Posisi PKK yang bera-
da di tengah warga, membuat para 
kadernya mampu mendeteksi setiap 
permasalahan yang ada.

Begitu permasalahan-permasala-
han tersebut terinventarisir, kader 
PKK mencarikan solusi penanga-
nannya. Namun manakala buntu, 
PKK pula yang kemudian menjalin 
koordinasi aktif dengan SKPD ter-
kait supaya bisa bekerja sama men-
carikan solusinya.

“Dengan pola deteksi dini sema-

cam ini, banyak permasalahan yang 
berhasil diredam, sehingga tidak 
lantas mencuat dan menimbulkan 
gejolak yang lebih luas,” katanya.

Gunarti mengatakan, P2WKSS 
ha nyalah salah satu program yang 
turut aktif melibatkan peran serta 
kader-kader PKK. Pos Pelayanan 
Ter padu, Pos Pemberdayaan Ke-
luarga, dan banyak lainnya merupa-
kan bentuk lain kegiatan yang juga 
aktif dikerjakan kader-kader PKK.

“PKK juga biasa bergandengan 
ta ngan dengan SKPD untuk mem-
bangun Kota Bekasi yang Maju, 
Sejahtera, dan Ihsan. Kami siap 
dirangkul SKPD untuk menjadi 
pelengkap pelaksana berbagai pro-
gram kegiatan yang berkenaan den-
gan pembangunan Kota Bekasi,” 
katanya. (nay)
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Masa kepemimpinan Tb. 
Taufik Supriyadi sebagai 
Ketua Koperasi Kar ya-

wan Tirta Mukti Perusahaan Dae-
rah Air Minum Tirta Bhagasasi me-
mang masih hitungan bulan. Namun 
dalam waktu yang relatif singkat 
tersebut, Kopkar Tirta Mukti perla-
han mulai menggeliat.

Kepercayaan anggota yang sempat 
pudar pada era kepengurusan sebe-
lum nya, berhasil kembali diraih. Ter -
bukti dari mulai aktifnya ke gi a tan 
simpan pinjam yang menjadi salah 
satu produk sekaligus layanan Kop-
kar Tirta Mukti kepada anggotanya.

Kembali aktifnya kegiatan simpan 
pinjam ini, disyukuri betul oleh Sar-
no, pegawai yang kini bertugas di 
Kantor PDAM Tirta Bhagasasi Ca-
bang Tambun Utara.

“Koperasi saat ini sudah mulai 
banyak perubahannya yang lebih 
baik. Saya pun bisa kembali memin-
jam uang di koperasi,” ucapnya.

Sarno mengaku, fasilitas simpan 
pinjam di Kopkar Tirta Mukti banyak 
membantu. Sejak tahun 1994, Sarno 
kerap kali memanfaatkan fasilitas 
pinjaman ini. Tiap kali pinjaman lu-
nas dicicil dalam jangka waktu sepu-
luh bulan, pengajuan pinjaman lalu 

bisa langsung diproses.
“Sangat membantu kalau darurat 

butuh biaya untuk sekolah anak-
anak,” kata bapak empat anak yang 
seluruhnya sedang mengenyam 
bangku sekolah tersebut.

Sarno berharap, di bawah kepe-
mimpinan Tb. Taufik, fasilitas pin-
jaman bisa tetap berlanjut. Bahkan 
jika dimungkinkan, dengan jumlah 
pagu pinjaman yang lebih besar.

Dalam sebuah kesempatan bin-
cang santai dengan “Bening”, Tb. 
Taufik mengatakan animo anggota 
untuk memanfaatkan fasilitas pinja-
man sudah muncul. Bahkan dalam 

Kopkar Tirta Mukti 
Mulai Menggeliat
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jangka waktu sebulan, animonya 
meningkat drastis.

“Semula pada akhir 2017, baru 
sekitar 15 anggota yang memanfaat-
kan fasilitas peminjaman ini. Na-
mun di awal tahun 2018, peminat-
nya melonjak tajam bahkan hingga 
tujuh kali lipat, yakni sebanyak se-
ratus pemohon pinjaman,” katanya.

Meningkatnya animo peminjaman 
tersebut tidak terlepas dari momen 
tahun baru yang bertepatan juga 
dengan masa semester baru pendi-
dikan.

“Rata-rata yang mengajukan pin-
jaman anggota yang anaknya sudah 
duduk di bangku kuliah, katanya 
untuk bayar biaya semesteran,” 
ucapnya.

Besaran rata-rata pinjaman yang 
diajukan ialah Rp 5 juta. Meski ada 
beberapa yang memanfaatkan ta-
waran maksimal hingga Rp 7,5 juta. 
Penentuannya mempertimbangkan 
masa kerja anggota.

Taufik mengaku tidak khawatir 
pinjaman oleh para anggota itu akan 
menjadi kredit macet akibat cicilan 
yang mandeg. Sebab cicilan bula-
nannya sudah dipotong otomatis 
dari gaji yang diperoleh setiap bu-
lannya.

“Lagipula dananya diperoleh dari 
simpanan anggota juga hasil usaha 
yang dijalankan koperasi, kami me-
nyalurkannya saja dengan mengatur 
waktu peminjaman agar tak selu-
ruhnya mengajukan pada saat yang 
sama,” katanya.

Taufik menambahkan, melihat 
tingginya animo anggota akan fasi-
litas yang satu ini, pihaknya akan 
mengupayakan kerja sama peminja-
man dana dari bank melalui peran-
taraan koperasi. Jika kerja sama 
de ngan bank terealisasi, pagu pin-
jaman yang diperoleh anggota bisa 
jadi lebih besar.

Bank-bank yang sudah bekerja 
sama dengam PDAM Tirta Bhaga-
sasi dalam hal pembayaran rekening 
pelanggan, akan dijajaki terlebih da-
hulu.

Selain fasilitas simpan pinjam, 
layanan koperasi yang juga su-
dah kembali aktif ialah pengadaan 
barang-barang elektronik melalui 
warung serba ada. Meskipun ke-

beradaan waserda di kantor pusat 
PDAM Tirta Bhagasasi Jalan K. H. 
Noer Alie Kalimalang Kota Bekasi 
masih menempati tempat seadanya, 
tapi Kopkar Tirta Mukti menjanji-
kan kelengkapan kebutuhan ang-
gota. Termasuk kebutuhan akan ba-
rang-barang elektronik.

Telefon genggam termasuk salah 
satu gawai yang paling sering di-
minta pengadaannya oleh anggota. 
Selain itu permintaan pengadaan 
komputer jinjing juga ada beberapa.

“Anggota yang berminat cukup 
menyampaikan pada kami barang 
yang diingini. Nanti kami yang akan 
mencari, membeli, dan menyerah-
kannya kepada anggota. Anggota 
cukup mencicil dari gaji dengan po-
tongan otomatis setiap bulannya,” 
katanya.

Taufik bersyukur, menggeliatnya 
kedua layanan tersebut bisa terlak-
sana tanpa pihaknya melakukan 
banyak promosi. Sekadar promosi 
dari mulut ke mulut anggota yang 
sudah mengakses layanan tersebut, 
cukup membuat anggota lainnya tu-
rut mencoba.

“Informasi dari mulut ke mulut 
masih jadi jurus jitu. Kami hanya 
memberikan pelayanan terbaik, pro-
mosi dari mulut ke mulut itu kami 
yakini buah kepuasan anggota akan 

layanan yang kami berikan,” kata-
nya.

Kinerja positif Kopkar Tirta Muk-
ti di masa-masa awal kepemimpi-
nan Tb. Taufik ini diapresiasi posi-
tif Badan Pengawas Kopkar Tirta 
Mukti yang kini diketuai Masin 
Saprudin. Ia optimistis, Kopkar Tir-
ta Mukti bisa sepenuhnya pulih dan 
melesat lebih jauh capaiannya.

Agar kejadian yang menimpa Kop-
kar Tirta Mukti pada kepemimpinan 
sebelumnya tak terulang, Masin 
yang sudah tiga periode duduk di ja-
jaran Badan Pengawas menjanjikan 
pengawasan yang lebih intensif.

“Tak sekadar menerima laporan 
kinerja saja dari pengurus, kami 
akan aktif memantau langsung ke 
lapangan dan juga menyampaikan 
masukan-masukan demi tetap terja-
ganya kinerja positif koperasi,” ka-
tanya.

Tak hanya sampai di situ, hasil 
pengawasan kinerja koperasi juga 
secara rutin akan disampaikan ke-
pada anggota. Rencananya setiap 
semester, laporan periodik akan dis-
ampaikan.

“Anggota juga harus mengetahui 
karena sebagai pemilik. Pengurus 
harus didukung agar manfaat ki-
nerjanya nanti bisa dirasakan oleh 
semua,” ucapnya. (nay)
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Dampak musim 
banjir Januari 2018, 
banyak sumur 
warga tergenang 
air. Masyarakat 
tidak dapat lagi 
memanfaatkan 
air sumur 
untukkebutuhannya. 
Di Desa Sukadaya, 
Kecamatan 
Sukawangi, 
Kabupaten Bekasi 
tampak mobil 
tangki PDAM 
Tirta Bhagasasi 
membagikan air 
bersih secara gratis 
kepada masyarakat.

Direksi bersama karyawan 
PDAM Tirta Bhagasasi 

foto bersama  pada acara 
Gowes dan Bakti Sosial.

Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, 
Usep Rahman Salim 
menyerahkan bantuan kipas 
angin, perlengkapan sholat 
kepada Ketua DKM Masjid 
Darurrohman di wilayah 
Kecamatan Karang Bahagia.
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Kunjungan tim 
JICA Jepang 
ke PDAM Tirta 
Bhagasasi 
Bekasi dalam 
rangka 
melakukan 
penelitian terkait 
penyediaan air 
bersih di wilayah 
Kabupaten 
Bekasi.

Tim JICA Jepang 
mengunjungi Instalasi 

Pengolahan Air 
(IPA)  PDAM Tirta 

Bhagasasi Cabang 
Poncol, Kota Bekasi.

Kunjungan kerja 
Direksi dan Dewan 
Pengawas PDAM 
Kota Denpasar, 
Bali di PDAM Tirta 
Bhagasasi Bekasi 
dalam rangka 
mempelajari 
kerjasama dengan 
pihak ketiga. 



cerber

pitUng sang 
penggerak

Hujan Oktober yang meng-
guyur kampung kayu tinggi 
dan sekitarnya belum lama 

berhenti. Udara terasa dingin se-
juk, matahari pagi sudah menembus 
awan, pelangi di ufuk timur memben-
tuk keindahan yang fantastis. Jalan   
menghubungkan Mester Cornelis dan 
Bekasi  yang dibangun oleh Gubernur 
Daendles berbarengan dengan diba-
ngunnya jalan Anyer-Panurakan telah 
menjadi bagian dari kehidupan mas-
yarakat disekitar. 

Disepanjang jalan Mester Cornelis – 
Bekasi terhampar sawah me nguning 
di kiri kanannya, di bagian selatan 
sepanjang mata memandang hanya 
hamparan sawah. Gunung Gede dan 
Gunung Pangrango di Bogor penam-
pakkannya seperti hanya beberap me-
ter saja. Padahal jarak Bogor ke Kam-
pung Kayu Tinggi lebih dari 60 kilo 
meter jaraknya, begitu karena sangat  
bersihnya udara.

Tidak jauh di sebelah selatan, pem-
bangunan Stasiun Cakung sedang 
berlangsung, jalan-jalan yang meng-

hubungkan ke Stasiun Cakung dari 
jalan Mester Cornelis-Bekasi juga 
sedang dibangun. Sangat banyak 
penduduk dikerahkan untuk pem-
bangunan jalan tersebut. Pemban-
gunan jalan jalan tersebut memo-
tong kebun kebun penduduk tanpa 
ganti rugi, bahkan penduduk diseki-
tar dipaksa bekerja tanpa bayaran. 

Jalan pertama disebelah timur 
Cakung melewati Kampung Buaran 
dimana ada kumpulan pemakamam 
China dengan Sentiong yang besar 
besar, kemudian melewati Kampung 
Ujung Krawang, Pulogebang dan ke-
mudian Bojongrangkong lokasi Sta-
siun  Cakung didirikan. Sedangkan 
jalan sebelah baratnya dibangun dari  
depan tangsi militer Belanda ditandai 
dengan adanya sumur bor yang airnya 
diperuntukkan untuk keperluan ser-
dadu serdadu Belanda. Jalan tersebut 
melewati Kampung Pedaengan, Kam-

pung Penggilin-
gan, Kampung 
Pisa ngan.

Jauh sebelum 
jalan kereta 
dan Stasiun 
Cakung di 
kampung Bo-

jong  rangkong 

dibangun,  kawasan tersebut adalah 
area Kebon Kopi,  namun setelah 
pembangunan perkebunan kopi 
dianggap gagal pada tahun 1830, 
maka area tersebut dganti dengan 
perkebunan karet. Jadi saat diban-
gunnya jalan kereta dan stasiun-
stasiun disepanjang Meser Corne-
lis Bekasi, di sisi kanan rel kereta  
adalah perkebunan karet.

Kampung Kayu Tinggi dulunya 
adalah pinggir  Teluk Cekung sisi ba-
gian ti mur, Kayu Ting gi berada di tepi 
laut sebelah timurnya Teluk Cekung, 
seiring  jalannya waktu dan dampak 
dari dibangunnya jalan Mester Cor-
nelis Bekasi. Maka asupan air kali 
Cakung dari selatan yang berhulu di 
kawasan Bogor terhenti. Akibatnya 
Teluk Cekung yang awalnya laut 
lama lama menjadi rawa dan kemu-
dian menjadi sawah, terutama  sejak 
pemerintah kolonial Belanda mem-
buat program persawahan untuk 
wilayah pulau jawa bagian utara.

Disebelah barat Kampung Kayu 
tinggi hanya beberapa ratus me-
ter adalah kampung tua Cakung, 
terdapat pasar dipinggir bekas te-
luk Cakung disebelah selatannya. 
Cakung adalah kota bagi kampung-
kampung disekitarnya termasuk 
kampung Kayu Tinggi. Sisa-sisa 
peradaban masih berbekas disitu, 
antara lain rumah sakit dan vila-vila 
tempat peristirahatan orang-orang 
Belanda yang terserang malaria di 
awal tahun 1800an yaitu ketika Ing-
gris berkuasa atas Batavia.

Cakung sendiri berasal dari kata 
cekung, tapi karena pengucapan 
dalam bahasa Inggris “ce” ditulisnya 
“ca”, maka nama Cakung menjadi 
populer saat itu sebagai  nama kam-
pung tua dimana menjadi identitas 
kampung-kampung disekitarnya.

Pada  tahun yang sama bersamaan 
dibangunnya jalan yang meng-
hubungkan jalan Mester Cornelis- 
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Bekasi kearah stasiun Cakung di 
kampung Bojong Rangkong, maka  
kearah utara juga dibangun jalan 
yang menghubungkan jalan Mester 
Cornelis kearah Cilincing Jakarta 
utara melewati daerah Kampung 
Tugu sebelum sampai ke Cilincing.

Kampung Tugu di tahun 1871 
adalah daerah elit bagi kampung 
sekitarnya, dihuni oleh penduduk 
keturunan Portugis. Tidak jauh dari 
Kampung Tugu terdapat Masjid 
Alam yang dibangun oleh tentara 
pangeran Jayakarta pada tahun 1527 
terletak dipinggir Pantai Cilincing.

Cerita Kampung  tugu di Cilinc-
ing  diawali ketika pada tahun 1640 
armada Portugis dihancurkan oleh ar-
mada Belanda di Selat Malaka. Para 
tawanan  Portugis tesebut kemudian 
dibawa ke Batavia oleh Belanda dan 
dijadikan budak. Para budak tersebut 
kemudian dibebaskan setelah mere-
ka mau meninggalkan keya kinannya 
dari Katolik menjadi Protestan. Mer-
eka kemudian ditempatkan di Kam-
pung Tugu sekarang yang awalnya 
adalah bekas pemukiman Hindu yang 
ditinggalkan setelah kerajaan Hindu 
di Sunda kelapa dikalahkan oleh pan-
geran  Jayakarta pada tahun 1527. 
Nama Kamuong Tugu sendiri berasal 
dari kata tugu, yaitu ketika ditemu-
kannya prasasti berupa tugu (pedro) 
perjanjian pertahanan antara Portugis 
dan Kerajaan Hindu.

Tapi banyak juga diantara orang 
Potugis tersebut yang tidak mau 
melepaskan keyakinannya, mereka 
melarikan diri antara lain ke Kam-
pung Sawah yang kemudian mere-
ka membentuk komunitas yang 
ekslusif disitu. Kampung Sawah 
dilintasi kali Cakung, kemungkinan 
melalului aliran kali itulah mereka 
menemukan pelarian yang aman di 
Kampung Sawah. Hilir kali Cakung 
sendiri bermuara di Cilincing. 

Sedangkan Masjid Alam yang be-
rada di Marunda Cilincing  adalah 

Masjid yang dibangun oleh tenta-
ra-tentara pangeran Jayakarta yang 
meronda untuk mengamati datang-
nya armada armada Portugis dari 
arah selat Malaka. Armada-armada 
Portugis itu akhirnya tidak pernah 
datang, karena negara mereka se-
dang berperang dengan Spanyol. 
Marunda sendiri untuk sebagian 
orang dikatakan berasal dari ata 
meronda (patrol).

*****
Pitung dan Jiit baru saja keluar 

dari Masjid usai  usai sholat subuh, 
udara cerah, embun pagi masih ter-
lihat dan nempel diantara batang-
batang padi. Pelepah pisang masih 
di ta ngan mereka untuk berjaga jaga 
bila hujan turun lagi. 

Kali kecil yang dibuat pemerintah 
Belanda untuk keperluan irigasi saat 
itu airnya melimpah,  kali kecil terse-
but mereka seberangi menggunakan 
jembatan yang dibuat dari batang po-
hon kelapa yang dibentangkan dianta-
ra satu sisi dan sisi kali yang lainnya. 
Sedangkan pegangannya dibuat dari 
sambungan batang-batang bambu di 
kedua sisinya, perlu ke hati-hatian un-
tuk melintasinya.

Petung dan Jiit dengan lincahnya 
melewati jembatan itu tanpa sediki-
pun takut terjatuh. Di sepanjang kali 
sudah banyak penduduk yang me-
nganco ikan, menanggok dan mene-
bar jarring, banyak empang-empang 
penduduk yang airnya melimpah dan 
ikannya lolos kekal yang kemudian 
menjadi sasaran bagi pencari ikan. 

Kali kecil tersebut diapit oleh 
sawah-sawah yang padinya sudah 
mulai menguning, Pitung dan Jiit 
lebih senang mencari ikan diantara 
batang-batang padi. Biasanya disitu 
ada ikan kesukaannya, yaitu betok, 
betik, boncel, kocolan, dan bahkan 
bila sedang beruntung mendapat 
ikan gabus. Mereka memasang be-
berapa teger sejak kemarin sore dan 
pancingan tersebut akan diambil be-

sok pagi nya setelah mereka selesai 
pulang dari masjid.

Penduduk Kayu Tinggi sudah tau 
kebiasaan dua saudara sepupu terse-
but dan tidak ada satupun yang be-
rani mengganggunya, mengingat 
ayah dan kakek si pitung adalah 
orang yang sangat disegani bukan 
saja di Kampung Kayu Tinggi juga 
di kampung-kampung sekitarnya .

Pitung yang saat itu baru berumur 
sepuluh tahun, ketika tiba-tiba seperti 
tersengat lebah di kepalanya, bukan 
karena lebah sebenarnya tapi karena 
mendengar obrolan  orang-orang  di-
kampungnya yang ketika sama-sama 
mencari ikan di sawah, orang-orang 
itu seperti tidak perduli dengan ke-
beradaa Pitung disana, atau juga kare-
na mereka menganggap Pitung dan 
Jiit belum mengerti apa-apa tentang 
urusan orang dewasa.  

“Eh lu uda pada tau belon?  Napi-
un yang udah sebulan ga pulang- pu-
lang ternyata udah ketauan nikah ama 
orang Nasrani di Kampung Tugu, 
namanya Maria”. “AH masa sih..luh 
kata siapa emangnya?” “ya luh udah 
ketinggalan cerita dah..orang sekam-
pung udah pada tau semua ..tau!”

Napiun adalah ayahnya Pitung yang 
sudah sebulan lamanya tidak pernah 
pulang, awalnya keluarga dan pen-
duduk Kampung Kayu Tinggi men-
duga Napiun ditangkap Belanda, 
karena pekerjaannya sebagai petu-
gas keamanan di Pelabuhan Tanjung 
Priok sering kali mengharuskannya 
terlibat perkelahian. Sebagai jagoan 
yang disegani sering Napiun terlibat 
perkelahian yang karena bukan uru-
sannya sen diri, tapi misalnya karena 
membela teman.

Pitung mendengar obrolan tersebut 
tersentak, dia taruh begitu saja ikan 
yang sudah didapatnya, dia berlari 
dan berlari menuju rumahnya, ingin 
m enemui ibunya yang sangat di cin-
tainya.

(bersambung)
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Sudah menjadi kesadaran 
kolektif kita sebagai rakyat 
dan bangsa,  bahwa negeri 

ini suatu negeri yang merdeka dan 
berdaulat. Merdeka dan berdaulat 
dari keterjajahan baik secara fisik 
maupun mental, wilayah, rakyat dan 
seluruh tanah tumpah darah. Bebas 
dan merdeka dari penjajahan den-
gan segala bentuknya, mengatur diri 
sendiri tanpa campur tangan dari in-
tervensi oleh pihak lain dan negara 
manapun – sebuah negeri yang ber-
nama Indonesia.

Indonesia sebuah negeri yang kaya 
akan Sumber Daya Alam (SDA), 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
Ekosistem (Flora dan Fauna). Ter-
bentang beribu-ribu pulau, daratan 
yang terbentang luas, wilayah laut 
yang menghubungkan wilayah satu 
dengan yang lainnya, dan  dise-
but  dengan dunia bahari.

Berbagai suku bangsa, etnis, adat 
dan tradisi, kebudayaan, agama, dan 
kepercayaannya yang telah tumbuh 
berkembang secara dinamis, seiring 
dengan dinamika zamannya. Suatu 
negeri yang indah menawan, tertata 
dengan keteraturannya sesuai tata 
nilai hidup, untuk saling menghor-
mati dan menghargai terhadap berb-
agai keperbedaan untuk saling asah, 
saling asih, dan saling asuh dalam 
perikehidupan negeri.

 
Komunitas Suatu Negeri
Itulah suatu komunitas hidup suatu 

negeri, suatu bangsa yang telah 
mengalami proses membentuk dan 
menjadi sebuah negeri dalam tata 
pergaulan bangsa-bangsa di dunia 
yang merdeka, berdaulat, maju dan 
modern.

Patut dipaparkan secara umum, 
dalam konteks sejarah, sejak ka-
pan nama Indonesia dipopulerkan 
di Bumi Pertiwi ini, sehingga alas 

pijak dalam memahami ke Indone-
siaan  kiranya dapat memberikan 
gambaran yang sepatutnya menjadi 
persepsi dan pemahaman yang te-
pat, dan benar oleh anak negeri dan 
bangsa  ini dalam realitas perjalanan 
sejarah negerinya.

Indonesia pertama kali yang mem-
perkenalkan nama Indonesia adalah 
orang Inggris bernama George 
Samuel Windsor Earl, dalam tu-
lisan yang berjudul “ On the leading 
characteristics of the Papuan, Aus-
tralian, and Malay-Polynesian Na-
tions,“ pada tahun 1850  di Jounal of 
the Indian Archipelago and eastern 
Asia (JIAEA) terbitan Singapura.

Dalam mempopulerkan nama In-
donesia adalah Adolf Bastian tahun 
1884 dari Universitas Berlin mener-
bitkan buku sebanyak lima volume 
dengan judul INDONESIEN ODER 
DIE INSELN DES MALAYISCH-
EN ARCHIPEL (Indonesia atau 
pulau-pulau di kepulauan Melayu). 
Buku inilah yang membuat nama 
Indonesia menjadi popular dika-
langan cendekiawan Belanda. Pada 
ak hirnya istilah Indonesia terse-
but sampai ke tangan orang-orang 
Indonesia pada awal abad ke 20 
dan menjadi identitas bagi sebuah 
bangsa yang memperjuangkan ke-
merdekaan dari penjajahan Belanda. 

Kiranya patut juga dituturkan rea-
litas sejarah perjalanan negeri dalam 
legenda dan sejarah Nusantara jauh 
sebelum para pemikir Barat terse-
but diatas, sebagaimana yang tertulis 
dalam Kitab Pararaton (Raja-raja) ta-
hun 1258 Saka / 1336 M,  era kera jaan 
Majapahit pada saat diucapkan dalam 
upacara pengangkatan Patih Gajah 
Mada menjadi Patih Amangkubhu-
mi kerajaan Majapahit yang dikenal 
Sumpah Palapa Gajah Mada.

Dapat dikatakan penamaan Nus-
antara ini adalah berdasarkan sudut 
pandang Majapahit, mengingat 
pada waktu itu belum ada sebutan 
yang pasti untuk menyebut sebuah 
kepulauan yang sekarang bernama 
Indonesia.

 
Simpul Pergerakan
Demikian juga halnya dalam awal 

dunia pergerakan dan perjuangan 
tokoh-tokoh bangsa – Pemuda Indo-
nesia sebagaimana salah satu yang 
ditorehkan oleh Ki Hajar Dewantara 
untuk menggantikan sebutan Hindia 
Belanda dengan sebutan Nusantara. 
Dan berkaitan dengan penamaan itu, 
dalam penggunaan sebutan Indone-
sia oleh Kongres Pemuda Indonesia   
dalam Sumpah Pemuda Indonesia 
tahun 1928. Maka sebutan Nusanta-
ra digunakan sebagai sinonim untuk 
menyebut kepulauan Indonesia.

Berdasarkan gambaran sejarah 
tersebut diatas, nama Nusantara atau 
Indonesia sebagai negeri kepulauan, 
dimana pada era pra kemerdekaan 
sebagaimana yang ditunjukkan me-
lalui simpul-simpul pergerakan per-
lawanan negeri dari Sabang sampai 
Merauke oleh yang namanya komu-
nitas masyarakat yang telah terben-
tuk sesuai nilai hidup yang dianut-
nya yang disebut “Kerajaan”.  

Mencoba menelisik lebih jauh ke 
belakang tentang penamaan Indone-
sia terlepas pro-kontra, penuh mistik 
atau mitos, cerita legenda dari berb-
agai sudut negeri, imaginatif,  inspi-
ratif, dan dari pemerhati sejarah dan 
budaya bangsa.

Ada disebut petata-petiti sejarah, 
sejarah tutur turun-temurun negeri 
dan bergenerasi bahwa negeri kepu-
lauan ini bernama Indonesia. Seb-
agai anak negeri dan bangsa yang 
lahir di Bumi Pertiwi ini diperlu-
kan dan dibutuhkan ‘dialektika aka-

Indonesiaku: 

Rumah Anak Negeri
Rumah Besar Kita

Oleh: Ruslan Abd Gani
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demisi’ bahwa segala peristiwa di 
alam ini tidak berdiri sendiri.

Dengan demikian, peneguhan 
nama Indonesia yang telah me-
nga lami proses yang panjang yang 
ditan dai oleh pergerakan lokal sam-
pai pusat, pergerakan dari daerah 
di seluruh penjuru negeri, sehingga 
meruak berpuncak pada tingkat 
Nasi onal semata dan utama untuk 
Indonesia merdeka bebas dari se-
gala belenggu penjajah dalam se-
gala bentuknya.

Titik kulminasi Indonesia merdeka 
pada tanggal 17 Agustus 1945 yang 
telah mentorehkan semangat dan jiwa 
rakyat dan bangsa Indonesia yang ter-
tuang dalam Mukaddimah Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu:  Atas ber-
kat rahmat Allah yang Maha Kuasa 
dan dengan didorongkan oleh kei-

nginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini ke-
merdekaannya.

Maka dengan demikian, secara 
de fakto dan de jure, eksistensi In-
donesia sebagai Negara merdeka 
dan berdaulat secara Konstitusi 
K etatanegaraan baik ke dalam dan 
keluar dalam pergaulan antar bang-
sa-bangsa di dunia. Dan semenjak 
diproklamasikan kemerdekaan In-
donesia, maka  secara sosio-psiko-
logis Indonesia sebagai  ‘rumah be-
sar kita‘ anak negeri dan bangsa ini.

Indonesia merdeka dan berdaulat 
dengan landasan Konstitusi Nega-
ra dan hidup berfalsafah Pancasila, 
merupakan pengejawantahan dari 
kesadaran bersama oleh seluruh to-
talitas: harapan, kehendak, tuntutan, 

dan kebutuhan rakyat dalam satu 
kesatuan ikatan, senasib sepenang-
gungan, seia sekata, gotong royong 
sebagai keluarga besar masyarakat 
dalam rumah besar bernama Indo-
nesia.

Dalam rumah besar ini terbangun 
rasa saling menghormati, meng-
hargai keperbedaan satu sama lain 
dan saling mencintai, berbeda latar 
sosial, kultur, agama apapun yang 
diyakini dan kepercayaanya, tetapi 
tetap satu memiliki hak dan kewa-
jiban yang sama untuk menjaga dan 
merawat cita-cita dan cita rasa ke-
Indonesiaan yaitu Persatuan Indo-
nesia.  Dengan demikian, Indonesia 
adalah cermin dan refleksi diri kita 
anak negeri ini – tanah tumpah da-
rah Ibu Pertiwi, rumah besar kita 
Indonesia-ku. (*)
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Wali Kota Bekasi, Rah-
mat Effendi bersama 
Kapolres Metro Bekasi 

Kota Kombes  Indarto, meresmikan 
Mall Pelayanan Publik (MPP) ber-
lokasi di Lotte Mart Bekasi Junction 
Jalan Juanda Bekasi Timur.

Dalam peresmian itu hadir Deputi 
Bidang Pelayanan Publik Kement-
erian PAN-RB RI, Suyatno.

Program tersebut merupakan ino-
vasi terbaru Pemerintah Kota (Pem-
kot) Bekasi bersinegritas dengan 
Polres Metro Bekasi Kota. Tujuan-
nya untuk melayani masyarakat 
yang memerlukan pelayanan.

Di MPP itu, tersedia berbagai 
pe layanan antaranya,  mengurus 
admi nistrasi kependudukan seperti 
pe ngurusan Kartu Keluarga, pem-
buatan E-KTP, Akta Kelahiran, Kar-
tu Antar Kerja, pembayaran PBB, 
termasuk pembayaran Pajak STNK, 
Perpanjangan SIM, pembuatan  Su-
rat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK), Surat Tilang Kendaraan, 
Izin Keramaian, IMB, SIUP, TDUP, 
PDAM, serta Izin Prinsip Penana-
man Modal dan perizinan lainnya.

Di MPP itu, seridaknya ada 17 
perizinan yang dapat diurus, dan 

Pemkot Bekasi telah menempatkan 
petugas pelayanan terkait perizinan 
yang dilayani. Demikian juga Polres 
menempatkan aparatnya di MPP. 

Pelayanan buka setiap hari Senin 
sampai dengan Jumat  pukul 08.00-
6.00 WIB, dan juga dibuka pela-
yanan hari Sabtu pukul 08.00-13.00 
WIB. Mal Bekasi Junction meru-
pakan aset Pemkot Bekasi yang 
dalam pembangunannya bekerjasa-
ma dengan pihak swasta.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effen-
di menyampaikan bahwa program 
ini adalah bentuk perhatian kepada 
warga yang selama ini mungkin su-
lit untuk pelayanan pelayanan yang 
dibutuhkan warga. Maka pelayanan  
dibuka di mal agar warga masyarakat 
di mudahkan dan tidak hanya mengu-
rus perizinan tersebut tidak hanya di 
kantor Pemerintah Kota Bekasi. 

"Sambil mengurus kepentingan 
warga  bisa sekaligus belanja ke-
butuhan yang diperlukan. Sengan 
membawa persyaratan yang ingin 
di ajukan yang nanti nya proses per-
cepatan untuk warga," katanya.

Ini untuk memudahkan warga Kota 
Bekasi, yang nantinya akan dibuka di 
mal-mal lainnya karena hal itu men-

jadi sebuah kebutuhannya masyatakat 
perkotaan,  tegas Wali Kota.

Kapolres Indarto menyampaikan 
bahwa ini sebuah terobosan baru. 
"Ini sama dengan perpendek waktu, 
bukan lagi seminggu dua minggu 
atau pun berbulan bulan baru jadi. 
Apalagi adanya pelancar baru keluar 
yang dibutuhkan warga. Berkas ber-
kas tidak dipersulit dan cepat dalam 
dua jam itu baru cara mendekatkan 
masyarakat dengan mempermudah 
proses pelayanan," katanya.

Ia mengintruksikan kepada ang-
gotanya  untuk melayani masyara-
kat dengan hati.  Ruangan sudah in-
dah, petugas harus dari hati dalam 
melayaninya,  tegas  Indarto.

Suyitno dari Kementerian PAN-
RB RI mengapresiasi Pemkot  dan 
Polres Bekasi yang telah mengi-
kuti program Kementrian PAN RB 
dalam memudah kan sistem pela-
yanan bagi warganya. 

MPP ini sudah ada di lima Kota di-
antaranya DKI Jakarta, Jawa Timur 
di Surabaya, Banyuwangi, Denpa sar 
Bali. Tapi di Kota Bekasi menjadi pilot 
projek karena selain Pemkot Bekasi, 
kepolisian setempat pun ikut melaku-
kan pelayanan di mal tersebut. (jon)

Mal Pelayanan Publik 
Dibuka di Kota Bekasi
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Duplikasi Jembatan Layang 
Jalan Raya Jatiwaringin, 
Kecamatan Pondokgede di 

atas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Ja-
pek), diresmikan Wali Kota Bekasi, 
Rahmat Effendi, Januari 2018. Di-
harapkan, jembatan berbiaya Rp 51 
miliar itu,  dapat meminimalisasi ti-
tik kemacetan.

“Minimal satu dari 19 titik kemac-
etan yang saat ini ada di Kota Beka-
si, bisa berkurang dengan opera-
sional duplikasi jembatan ini,” kata 
Rahmat. Jembatan layang Jatiwar-
ingin Pondokgede itu, tepat di  atas 
Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilo 
meter 4 Jatiwaringin Raya, diper-
lebar 12 meter, panjang 118 meter 
guna menambah kapasitas tampung 
kendaraan yang melintasi kawasan 
tersebut.

Dengan operasional jembatan baru 
tersebut, maka kendaraan yang akan 
menyeberangi Jalan Tol Jakarta-Ci-
kampek terbagi menjadi dua jalur 
untuk kedua arah di perbatasan Kota 
Bekasi dengan Jakarta Timur.

“Selama ini kan hanya satu jem-
batan saja, sehingga terjadi pe-
nyempitan arus di jembatan layang. 

Namun setelah kita tambah jem-
batannya, diharapkan kemacetan ti-
dak terjadi lagi,” katanya. Rahmat 
Effendi memprediksi kemacetan 
akut lalu lintas kendaraan di 19 titik 
Kota Bekasi,  baru  akan selesai  di-
atasi  pada tahun 2023.

“Data terakhir menyebutkan ada 
19 titik kemacetan akut di Kota 
Bekasi. Beberapa di antaranya su-
dah kita selesaikan,” tuturnya.

Titik kemacetan tersebut di anta-
ranya berlokasi di Tol Bekasi Barat, 
pintu Tol Jatiwaringin, simpang Ha-
rapan Indah, simpang Pondokungu, 
simpang Alexindo, dan Jalan Raya 
Caman. Selanjutnya titik macet 
yakni Simpang Rumah Sakit Bella 
Bekasi Timur, Jalan Perjuangan, Ja-
lan Ir H Juanda, simpang Kemang 
Pratama, Jalan Siliwangi- Pendawa, 
simpang Komsen-Jatiasih, putaran 
Pasar Pondokgede, Superindo- Gi-
ant Galaxy, dan Jalan Cut Meutia.

Dikatakan, upaya mengurai titik 
kemacetan itu telah dilakukan pi-
haknya sejak 2013 hingga 2018.  Se-
jumlah titik kemacetan tersebut saat 
ini diklaim sebagian telah terurai 
berkat adanya pembuatan jaringan 

jalan baru berupa duplikasi jem-
batan layang, pembangunan jalan 
alternatif dan perluasan badan jalan.

Pembangunan jembatan la yang me-
manfaatkan dana bantuan DKI Ja-
karta Rp 43 miliar dan APBD 2017 
Rp 8 miliar. “Lima tahun ke depan 
macet bisa habis di Kota Bekasi. Kita 
juga telah merencanakan pembuatan 
flyover di Rawapanjang, Bekasi Se-
latan, flyover Bojongmenteng dengan 
anggaran DKI Rp 8 miliar ditambah 
APBD 2018,” katanya.

Pihaknya juga tengah menye-
lesaikan persoalan kemacetan di 
Simpang Kemang Pratama Bekasi 
Selatan dengan menggandakan jem-
batan jalan utama di lokasi itu yang 
menyeberang Kali Bekasi. Diakui-
nya,  Pemprov DKI juga telah ban-
yak berkontribusi mengatasi  ke-
macetan Kota Bekasi melalui kerja 
sama kemitraan yang dibangun se-
jak 2015.

Kegiatan itu merupakan yang kali 
kedua dijalankan pihaknya setelah 
merealisasikan kegiatan serupa pada 
2017 di Jembatan Layang Bekasi 
Timur depan Gerbang Tol  Bekasi 
Timur Jalan Joyomartono. (jon)

Duplikasi Jembatan Jatiwaringin 
Kurangi Kemacetan 

Di Atas Jalan Tol Japek:
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Di era masyarakat modern 
seperti sekarang ini, kehad-
iran internet sebagai media 

komunikasi modern telah membuat 
dunia menjadi semakin mudah di-
genggam. Hampir semua orang me-
miliki perangkat komunikasi yang 
memungkinkan untuk berkomuni-
kasi dengan semua orang diseluruh 
dunia melalui media sosial.

Siapa yang saat ini tidak menge-
nal Facebook, Twitter, YouTube, 
dan lain sebagainya. Berbagai plat-
form media sosial inilah yang telah 
menjadikan dunia hanya sebesar 
ujung jari. Pesan dapat dikirimkan 
secara instant dan massal hanya 
dalam hitungan detik. Kemudahan 
media sosial untuk diakses dan 
dijangkau oleh semua orang telah 
menjadikan media sosial sebagai 
sarana baru untuk berkomunikasi 
dan telah dimanfaatkan secara 
positif maupun negatif oleh berbagai 
pihak untuk mencapai tujuannya.

Berbagai pengaruh media sosial 
dalam kehidupan sehari-hari dan 
kaitannya dengan komunikasi antar 
manusia telah banyak dikaji secara 
ilmiah oleh para peneliti.

Pengertian Media Sosial
Sebenarnya apa yang dimaksud 

de ngan media sosial? Sejatinya ti-
dak ada pengertian atau definisi me-
dia sosial yang benar-benar “satu” 
atau tetap. Pengertian media sosial 
pada umumnya menggambarkan 
pro ses media sosial itu sendiri yang 
menekankan pada proses interak-
si diantara individu dengan men-
ciptakan, membagi, menukarkan, 
dan memodifikasi ide atau gagasan 
dalam bentuk komunikasi virtual 
atau jaringan.

Ciri Khas Media Sosial

Aksesibilitas (Accessibility). Me-
dia sosial dapat diakses dengan mu-
dah oleh siapa saja yang memiliki 
perangkat yang terkoneksi dengan 
jaringan internet. 

Interaktivitas (Interactivity). Ko-
munikasi yang dilakukan melalui 
media sosial berlangsung secara dua 
arah atau bahkan lebih. 

Longevity/volatility. Pesanpesan 
yang dikirimkan dapat disimpan 
dan diakses kembali untuk jangka 
waktu yang lama. 

Keterjangkauan (Reach). Internet 
menawarkan akses yang tidak terba-
tas untuk menjangkau semua isi yang 
terdapat dalam dunia tak kasat mata. 

Kecepatan (Speed). Pesan yang 
telah dibuat di media sosial dapat 
diakses oleh semua orang yang be-
rada dalam jaringan atau kelompok 
atau forum atau komunitas yang 
sama segera setelah pesan tersebut 
dipublikasikan tanggapan yang di-
berikan oleh khalayak juga bersi-
fat instan atau segera sehingga kita 
dapat berdialog dengan khalayak 
secara real time.

Bentuk-bentuk Media Sosial
Blogs – merupakan jurnal yang 

ditampilkan secara daring dengan 
menampilkan beberapa topik secara 
kronologis.

Collaborative projects – merupak-
an bentuk dari User Generated Con-
tent yang memungkinkan terjadinya 
ketergabungan dan kreasi isi secara 
simultan yang dilakukan oleh ban-
yak pengguna, contohnya Wikipe-
dia.

Content communities – tujuan uta-
manya adalah berbagi isi media di-
antara sesama pengguna, contohnya 
YouTube.

Social networking sites – meru-
pakan aplikasi yang memungkinkan 

pengguna untuk terhubung dengan 
orang lain dengan menciptakan in-
formasi pribadi, mengundang teman 
dan kolega untuk mengakses profil 
dirinya dan saling berkirim surat 
elektronik serta pesan instan, con-
tohnya Facebook dan Google+.

Virtual game worlds – merupa-
kan platforms yang mereplikasi ling-
kungan dalam bentuk tiga dimensi di-
mana pengguna dapat menampilkan 
dirinya dalam bentuk avatar dan ber-
interaksi dengan yang lainnya seperti 
yang dilakukan dalam dunia nyata, 
contohnya World of Warcraft.

Virtual social worlds – memung-
kinkan pengguna media sosial un-
tuk memilih perilaku mereka secara 
lebih bebas dan pada hakekatnya 
hidup dalam dunia virtual yang 
sama dengan kehidupannya di dunia 
nyata, contohnya Second Life.

Pengaruh Media Sosial dalam 
Berbagai Tingkatan Komunikasi

Disadari atau tidak, kehadiran me-
dia baru khususnya media sosial 
telah memberikan pengaruh yang 
sangat besar dalam kehidupan ma-
nusia sebagai seorang individu 
maupun masyarakat secara umum. 
Kehadiran teknologi informasi dan 
komunikasi baru telah mengubah 
perilaku manusia dalam menggu-
nakan teknologi.

Dengan demikian, media sosial 
memberikan pengaruh dalam proses 
interaksi sosial serta hubungan so-
sial yang dilakukan oleh individu 
dengan individu lainnya. Proses 
interaksi sosial dan hubungan so-
sial yang melibatkan komunikasi 
berakibat pada pola komunikasi 
contohnya pola komunikasi inter-
personal maupun pola komunikasi 
organisasi.

Sumber: pakarkomunikasi.com

Pengaruh Media Sosial 
dalam Dunia Teknologi 

Informasi dan Komunikasi



TUTI ROSTIATIN

“Mengabdi selama 35 tahun lamanya di Perusahaan Daerah 
Air Minum Tirta Bhagasasi tentu bukan waktu yang sebentar. 
Banyak hal yang didapat selama mengabdi di perusahaan ini. 
Di sinilah saya mendapat banyak ilmu, belajar kedewasaan, 
komunikasi, hingga mengambil berbagai keputusan yang tak 
mudah. Mungkin beberapa keputusan yang diambil itu tidak 
sesuai harapan bahkan bertolak belakang dengan keinginan 
banyak orang. Namun semua keputusan berat yang diambil itu 
demi kebaikan perusahaan tentunya. Oleh karena itu jika selama 
ini banyak salah dan khilaf selama saya bekerja di sini, mohon 
dimaafkan. Terima kasih kepada semua rekan kerja yang sudah 
sama-sama saling dukung dalam menjalankan tugas-tugas. 
Juga kepada teman-teman yang menorehkan banyak kenangan 
manis dan indah yang tidak akan saya lupa. Kini saya pamit 
melanjutkan langkah ini untuk berkarya di tempat lain.”

SUKINeM

“Semoga PDAM setelah saya pensiun makin maju, maju 
dan sejahtera. Mudah-mudahan adik-adik kita mengemban 
amanah, dan melayani masyarakat lebih baik lagi,”

Jabatan Terakhir:   Kasie Administrasi & Keuangan 
    Cabang Rawa Tembaga (Paket).

Masa Kerja:    34 tahun 11 bulan.

No. Surat Keputusan:  95/Kep/PDAM-TB/Bks/XI/2017
 

AhMAD RIDA

“Harapan saya PDAM maju. Selama kerja lebih dari 
20 tahun, kesan yang sampaikan orang-orang disini 
baik, dari teman-teman dan pimpinannya,”

Jabatan Terakhir:   Pelaksana Hubungan & Pemasaran 
    Cabang Rawa Tembaga (Paket).

Masa kerja:   20 tahun 11 bulan.

No. Surat Keputusan: 96/Kep/PDAM-TB/Bks/XI/2017
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