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Foreword
Tahun 2021, menjadi tahun berarti di seluruh dunia untuk memulai

yang menjadi jalur buangan ke wilayah hilir Bendungan Ir. H. Djuanda dari

adaptasi kebiasaan baru akibat fenomena global pandemi Coronavirus

potensi kebocoran atau kerusakan.

Disease yang mulai mewabah tahun 2019 atau disingkat Covid-19.
Seiring dengan memulainya adaptasi kebiasaan baru, vaksinasi Covid-19

Jasa Tirta II juga meraih capaian membanggakan dengan memperoleh

juga mulai gencar dilaksanakan sebagai upaya penekanan penyebaran

penghargaan K3 Tahun 2020 kategori Zero Accident untuk PLTA Ir. H.

dan pencegahan Covid-19.

Djuanda dan kategori “Menuju Informatif” dalam Keterbukaan Informasi
Publik di lingkungan kerja Perusahaan.

Di penghujung tahun, Jasa Tirta II menghadapi momen penting perubahan
tampuk kepemimpinan. Pada tanggal 27 Oktober 2020, Menteri BUMN

Morning Glory Edisi Maret Tahun 2021 ini juga kami mengajak khalayak

Erick Thohir resmi menetapkan Imam Santoso sebagai Direktur Utama

untuk mengenal sosok Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Jasa Tirta

Jasa Tirta II, dipercaya untuk membawa Jasa Tirta II melanjutkan

II, Sekretaris Perusahaan, General Manajer Wilayah IV dan operator air

transformasi yang sedang dilaksanakan.

baku yang berperan penting dalam ujung tombak Perusahaan. Pepatah
mengatakan, "tak kenal maka tak sayang", dengan mengenal lebih jauh

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, Jasa Tirta II juga berupaya

profil dan visi pimpinan kami berharap insan Jasa Tirta II dapat bekerja

melakukan langkah strategis dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan

dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif

Jatiluhur Green Festival 2020 yang mengetengahkan kolaborasi program

(AKHLAK).

untuk mendukung upaya konservasi alam dan pelestarian lingkungan.
Edisi ini juga berbagi pengetahuan mengenai Effective Communication,
Jatiluhur Green Festival mengenalkan masyarakat terhadap gaya hidup

Millenials & Digital Leadership untuk Transformasi Perusahaan, Personal

ramah lingkungan, dengan berolahraga, menanam pohon, menjaga

Branding serta Operasi dan Pengelolaan Bangunan Air dan Perencanaan

kebersihan dan lingkungan di sekitar Kawasan Waduk Jatiluhur yang

Irigasi Modern yang diharapkan dapat menambahan wawasan dan

bersih, aman dan nyaman.

diaplikasikan untuk mendukung serta meningkatkan kinerja seluruh insan
Jasa Tirta II.

Dalam bidang operasi dan pemeliharaan, Jasa Tirta II juga melaksanakan
inspeksi saluran bawah air (tailrace) bagian kanan pada bulan Februari

Selamat membaca.

– Maret 2021 guna memastikan dan memeriksa kondisi terowongan air
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Halaman Khusus

SEJARAH
BENDU NG
BEKASI
Bendung Bekasi mempunyai fungsi yang cukup
signifikan bukan hanya untuk warga Bekasi
tetapi juga kota-kota di sekitarnya seperti,
Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta
seluruh bagian DKI Jakarta. Fungsi yang paling
utama adalah pengairan. Selain itu fungsi yang
tidak kalah pentingnya adalah penyediaan air
baku untuk air minum, dan fungsi-fungsi lain
yang tidak kalah penting sehingga menjadikan
Bendung ini sebagai prioritas utama diantara
Bendung lainnya di daerah Jawa Barat.
Sejarah Bendung Bekasi
Jika dilihat dari fungsi utamanya ternyata
Bendung Bekasi ini sangat krusial karena
lokasinya

berdekatan

dengan

Ibu

Kota

Jakarta yang mempunyai penduduk terpadat
di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi acuan
kenapa Bendung ini dijadikan prioritas pada
tahun 1958. Bendung ini juga dijadikan role
model untuk proyek Bendung lainnya yang
bermuara di Jatiluhur. Bendung ini juga yang
melahirkan

Bendung-Bendung

lainnya

di

Jawa Barat seperti Bendung Curug, Bendung
Cibeet dan Bendung Cikarang yang modelnya
disesuaikan dengan Bendung Bekasi.
Bendung Bekasi dibangun 2 km sebelah Selatan
Kota Bekasi tepatnya di Desa Margajaya
Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi.
Bendung ini juga merupakan Bendung terakhir
pada Saluran Induk di Tarum Barat setelah
Bendung Curug, Bendung Cibeet dan Bendung
Cikarang. Sehingga bisa kita katakan bahwa
Bendung Bekasi ini merupakan Bendung yang
sangat krusial sebagai penyalur air di Bekasi
dan Jakarta.
Berbicara tentang sejarah Bendung Bekasi, kita
akan melihat bahwa bendung ini mulai dibangun
pada tahun 1956 dan selesai pada tahun 1958
kemudian mulai beroperasi pada tahun 1960.
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Kondisi Bendung Bekasi pada saat itu bejumlah

air minum lewat Kali Ciliwung sekitar 10,3 m3/

sempurna dan masih banyak kekurangan yang

det dan di Pulogadung lewat kali Sunter sebesar

harus diselesaikan khususnya pada saluran

kurang lebih 4,4 m3/ det. Sedangkan untuk

sekunder dan tersier dikarenakan di daerah

daerah Bekasi, Bendung Bekasi memberikan

Bekasi Utara masih terdapat banyak rawa-rawa

kontribusi berupa distribusi air untuk sawah

yang menjadi penghambat penyempurnaan

seluas 13.044 ha.

Bendung ini.
Bendung Bekasi yang merupakan Bendung
Kontribusi dan Data Teknis Bendung Bekasi

Gerak mempunyai data teknis cukup detail

Secara teknis pembangunan Bendung Bekasi

secara

ini baru efektif pada tahun 1968 dikarenakan

Bendung yang terdiri dari Pintu Bendung yang

meningkatnya kebutuhan air baku untuk minum

terbuat dari rangka baja dengan sistem ganda,

di DKI Jakarta dan selesainya proyek pengairan

berfungsi sebagai pemisah atau pembagi aliran

Jatiluhur. Setelah itu Bendungan Jatiluhur

air. Kemudian ada Pintu Pengambilan (Intake)

bisa memberikan kontribusi pengairan kepada

Saluran Pengendap / Saluran Kantong Lumpur

Jakarta dan Bekasi dengan menggelontorkan

sepanjang + 400 meter dan bangunan pelimpas

menyeluruh.

Pertama

yaitu

tubuh

halaman khusus

pembangunan

industri

mengakibatkan

permintaan akan lahan yang sangat cepat
karena pertumbuhan perumahan dan bangunan
industri. Hal tersebut membuat areal irigasi
yang diairi Bendung ini berkurang secara
drastis.
Hasil inventarisasi oleh Jasa Tirta II dan
Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Bekasi
menyatakan bahwa terdapat penyusutan lahan
dari tahun 1992 sampai dengan 1996 sebesar
4500 ha atau menyusut sekitar 25,71% dalam
jangka waktu 5 tahun. Areal irigasi Bendung
Bekasi yang semula seluas 11.870 ha pada
tahun 2001, menjadi seluas 7.362 ha pada
tahun 2016, dan tahun 2021 sudah menyusut
menjadi 3.420 ha.
Peningkatan Pengembangan Pelayanan.
Semakin masifnya pembangunan industri dan
pertumbuhan penduduk di daerah tersebut
membuat

kebutuhan

akan

air

semakin

meningkat. Hal ini mengubah pola pemberian
air kepada masyarakat, yang dulunya hanya
membutuhkan air untuk pengairan sawah, saat
ini

melakukan

peningkatan/pengembangan

pelayanan terhadap kebutuhan lain seperti air
minum dan industri.
Dari data sejak tahun 1960 sampai sekarang
bisa dilihat peningkatan permintaan layanan
air bukan hanya untuk irigasi tetapi juga untuk
pemukiman atau air minum, kebutuhan industri,
dan kebutuhan air minum di DKI Jakarta. Hal
ini jelas menggambarkan tentang perubahan
yang

berfungsi

sebagai

Pintu

Penguras.

(musim panen) dan kondisi air di bendung

Dari Saluran Kantong Lumpur inilah air baku

cukup tersedia. Pengurasan dilakukan selama

dialirkan ke Saluran Induk Tarum Barat (ke arah

beberapa hari dan dilakukan berulang kali

DKI Jaya) dan Saluran Induk Bekasi (kearah

sampai

Bekasi Utara).

mengendap habis terkuras.

lumpur

dan

butiran-butiran

yang

Bendung Bekasi dari dulu sampai sekarang
terus memberikan pelayanan terbaik yang
sehingga

kedepannya diharapkan kebutuhan air baik

Daerah Pelayanan

Silt Trap (Kantong Lumpur) sepanjang 400

Awal

meter yang berfungsi sebagai pengendap

dimanfaatkan untuk mengairi Jaringan irigasi

sedimen sehingga mengurangi jumlah sedimen

sawah seluas 11.870 ha dengan batas sebelah

yang ada di dalam air. Selain itu juga terdapat

utara Saluran Tarum Barat, sebelah timur

Pintu Pengukur ke Saluran Induk Tarum Barat

Sungai Bekasi atau Saluran Pembuang, dan

dan Saluran Induk Bekasi Utara, kemudian

sebelah barat yaitu Sungai Cakung.

beroperasi,

Bandung

Bekasi

perkembangan

untuk industri, pengairan irigasi,

kebutuhan

air minum, dan kebutuhan lainnya bisa terus
diupayakan agar menjadi lebih baik lagi, karena
pada dasarnya secara tidak langsung Bendung
Bekasi adalah sumber kehidupan bukan hanya
untuk warga Bekasi tapi juga untuk warga DKI
Jakarta.

ada Pintu Pembilas/Penguras. Pengurasan
dengan

Bendung Bekasi.

diprakarsai oleh Jasa Tirta II

Disebelah hilir Pintu Intake dilengkapi dengan

mula

pola penyaluran air yang harus dilakukan oleh

biasanya dilakukan satu tahun sekali di mana

Sejalan

penduduk

kebutuhan air ke sawah sudah berkurang

yang semakin bertambah dengan adanya
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Kepercayaan untuk
Menumbuhkan
Loyalitas
IMAM SANTOSO
Direktur Utama Jasa Tirta II

Direktur Utama jasa Tirta II saat kunjungan kerja ke Bendung
Walahar, Karawang, Jawa Barat

‘Yang Patah, Tumbuh. Yang Hilang, Berganti’

Lawn Tenis Indonesia) Tahun 2017-2020.

masih tinggal di Papua bersama orang tuanya,

istilah ini sangat cocok dengan pergantian

Beliau juga aktif berorganisasi di tingkat ASIA,

Imam melihat keadaan keluarganya tidak

kepemimpinan

organisasi,

dibuktikan dengan pernah menjabat sebagai

seberuntung tetangganya yang berkecukupan,

begitu juga Jasa Tirta II yang mempunyai

President NARBO (Network Of Asian River

sehingga hal itu yang menjadi salah satu

Direktur Utama yang baru yaitu DR. IR.

Basin Organisation) Tahun 2017-2020, High

motivasi dirinya ingin sukses, Selain motivasi

Imam Santoso. MSC atau yang biasa disapa

Expert Leaders Panel (HELP) Tahun 2019-2020

terbesarnya yaitu ingin membanggakan orang

Imam. Pria kelahiran Yogyakarta 63 tahun

dan Board of Council Member of Asia Water

tua. Hal tersebut yang terus dipegang Imam

lalu ini mempunyai segudang prestasi dan

Council (AWC) Tahun 2017-2020.

sebagai motivasi hidupnya.

sehingga kursi kepemimpinan bukan hal yang

Imam merupakan lulusan Teknik sipil di

Menurut dia kunci sukses dalam memegang

baru untuk dia emban.

Universitas Gajah Mada dan mendapatkan gelar

jabatan adalah mempunyai satu motivasi yang

doktor di Universitas Diponegoro, sedangkan

bisa dipegang sehingga ketika dirasa keluar

Imam pernah menjabat sebagai Komisaris

untuk gelar master, Imam mendapatkannya

dari jalur, maka motivasi tersebut yang selalu

Utama PT Wijaya Karya, Tbk (Persero) atau

di Institute of Irrigation And Water Resources

menjadi pengingat agar bisa memberikan

WIKA, Kemudian pernah menjabat sebagai

Southampton

kinerja terbaik.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian

bekal pendidikan dan pengalaman kerja di

PUPR. Jabatan lain yang pernah ia emban

berbagai instansi dan perusahaan, Imam selalu

“Selalu kerjakan yang terbaik yang kamu bisa,”

adalah Kepala Pusat Bendungan serta Direktur

mempunyai target untuk mengembangkan

ungkap Imam dan itu juga yang menjadi motto

Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU

suatu perusahaan menjadi lebih besar baik

sampai sekarang. Imam juga menambahkan

dan berbagai jabatan lainnya yang tidak kalah

untuk skala nasional maupun Internasional.

bahwa bekerja di ranah Pekerjaan Umum harus

dalam

setiap

pengalaman memimpin di berbagai bidang

University

Inggris.

Dengan

terbiasa untuk kerja yang terbaik tapi tetap

menarik.
Selain pengalaman kerja, Imam juga beberapa

cepat dan tepat bertindak.

sejumlah

kali mendapatkan penghargaan yang cukup

organisasi dalam negeri dengan menjabat

bergengsi diantaranya adalah penghargaan

Berbicara

sebagai Ketua Umum HATHI (Himpunan Ahli

Satyalancana Wira Karya pada tahun 2011 yang

selalu menegaskan bahwa ciri pemimpin yang

Teknik Hidraulik Indonesia) 2016-2020, Komite

diberikan langsung oleh Presiden, kemudian

dibutuhkan sekarang adalah bisa mengambil

Eksekutif KNI-BB (Komisi Nasional Indonesia

Satyalancana Karya Satya XXX tahun 2015 dan

keputusan terbaik dengan cepat sehingga

Untuk Bendungan Besar) Tahun 2016-2019,

berbagai penghargaan lainnya seperti peserta

nantinya berimbas pada kinerja dan efektifitas

Ketua Dewan Pengarah INA-CID (Indonesia

terbaik di Diklat Kepemimpinan I tahun 2011

perusahaan itu sendiri.

International Commission On Irrigation &

dan lain sebagainya.

Imam

juga

berkontribusi

di

tentang

Kepemimpinan,

Imam

Poin lainnya yang juga ditegaskan oleh Imam

Drainage) Tahun 2017-2019, Wakil Ketua
Umum PODSI (Persatuan Olahraga Dayung

Untuk sampai menjadi Direktur Utama Jasa

adalah bekerja dalam Tim, karena Imam sendiri

Seluruh Indonesia) TAHUN 2017-2019 dan

Tirta II, jalan yang dilalui Imam tidak selamanya

mengakui bahwa dirinya adalah orang yang

.

Anggota Dewan Penasehat PELTI (Persatuan
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ingin selalu bekerja dalam tim.

pada saat ini dalam era pandemi & pasca

“Saya selalu bekerja dalam tim, karena tidak

pandemi COVID-19, pasti banyak perubahan-

bisa orang berdiri sendiri dan dalam tim itu ada

perubahan yang terjadi dimana diperlukan

satu kekuatan bersama” ungkapnya lagi.

kemampuan untuk beradaptasi secara cepat
dan tepat dalam menghadapinya.

ada kekurangan seperti penyamaan persepsi,

Dalam

proses membangun tim yang solid, dan lain

menekankan pada trust atau kepercayaan.

sebagainya, tapi ketika semua komponen

Karena tanpa kepercayaan, maka tidak akan

tersebut

semua

pernah timbul namanya loyalitas. Hal yang juga

pekerjaan dan tantangan apapun bisa dihadapi

tidak kalah penting adalah memberikan contoh

karena dikerjakan bersama dan saling bantu.

yang baik atau menjadi panutan. Panutan

“Otaknya satu orang dibandingkan dengan

ini yang juga menjadi poin penting karena

otaknya tim banyak orang maka efektif yang

semua anggota tim akan melihat bagaimana

banyak orang, bisa punya ide atau inovasi yang

pemimpinnya bekerja dan bersikap. Hal itulah

sudah

terpenuhi

maka

memimpin,

Imam

bisa dijadikan contoh atau tidak.
Imam menjelaskan lebih lanjut, bahwa semua
orang di dalam Jasa Tirta II adalah ibarat
sebuah mobil, ada yang jadi roda, ada yang

Imam menjelaskan di dalam teamwork pasti
gaya

yang menentukan apakah seorang pemimpin

selalu

jadi kursi, ada yang jadi rem dan berbagai
komponen lainnya yang semuanya dianggap
penting dan memberikan pengaruh secara
langsung kepada kinerja mobil tersebut.
Pada akhirnya Imam menyimpulkan bahwa
semua orang di dalam tim mempunyai peran
yang sama-sama penting.

bisa dikembangkan” Imbuh Imam lagi sambal
menegaskan pentingnya sebuah kerja tim.
Sebagai Direktur Utama Jasa Tirta II yang baru
tentu saja Imam mempunyai goals yang ingin
dicapai yaitu memperluas area kerja Jasa Tirta
II. Imam menilai area kerja Jasa Tirta II dari
dulu masih di area yang sama dan hal itu ingin
ia ubah dengan menambah area kerja sehingga
bukan tidak mungkin nantinya Jasa Tirta II bisa
Go National atau bahkan Internasional.
Penambahan area kerja tersebut juga bertujuan
agar sumber daya manusia di Jasa Tirta II bisa
lebih adaptif terhadap perkembangan dan
perubahan, karena menurutnya siapapun yang
tidak bisa beradaptasi maka cepat atau lambat
akan terlibas oleh perubahan tersebut. Apalagi

EDISI 4

.

Maret 2021

11

PERISTIWA PENTING

12

Maret 2021

.

EDISI 4

PERISTIWA PENTING

EDISI 4

.

Maret 2021

13

PERISTIWA PENTING

14

Maret 2021

.

EDISI 4

PERISTIWA PENTING

EDISI 4

.

Maret 2021

15

LAPORAN UTAMA

16

Maret 2021

.

EDISI 4

LAPORAN UTAMA

“

Jatiluhur Green
Festival mengenalkan
masyarakat terhadap
gaya hidup ramah
lingkungan, dengan
berolahraga,
menanam pohon,
menjaga kebersihan
dan lingkungan di
sekitar Kawasan
Waduk Jatiluhur yang
bersih, aman dan
nyaman

“

Menjelang akhir Tahun 2020, Jasa Tirta II
menyelenggarakan Jatiluhur Green Festival
Tahun 2020 pada tanggal 19 – 20 Desember
2020 di kawasan Jatiluhur Valley & Resort.
Acara yang diselenggarakan di kawasan
sekitar Waduk Jatiluhur ini difokuskan pada
tiga rangkaian kegiatan yaitu Gowes Go Green,
Festival Kopi Nusantara dan Kemah Konservasi.
Berbekal tiga kegiatan tersebut,

Jatiluhur

Green Festival Tahun 2020 mengetengahkan
kolaborasi program untuk mendukung upaya
konservasi alam dan pelestarian lingkungan.
Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II
Indriani Widiastuti mengatakan Bendungan
Jatiluhur memiliki kewajiban untuk selalu
mengoptimalkan

upaya-upaya

kegiatan

kampanye konservasi alam dan pelestarian
lingkungan.
“Jatiluhur

Green

masyarakat

Festival

terhadap

gaya

mengenalkan
hidup

ramah

lingkungan, dengan berolahraga, menanam
pohon, menjaga kebersihan dan lingkungan di
sekitar Kawasan Waduk Jatiluhur yang bersih,
aman dan nyaman,”ucap Indriani Widiastuti.
Start Peserta Sepeda Santai salah satu acara Jatiluhur Greenfest ialah
bersepeda yang dimulai dari pendopo Purwakarta dan Finish di D’bay
Jatiluhur Valley & Resort

EDISI 4
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Tak hanya itu, kegiatan ini juga untuk
meningkatkan

pengembangan

destinasi

wisata antara Purwakarta sebagai salah satu
destinasi wisata budaya di Jawa Barat dengan
keindahan alam Jatiluhur, sehingga mampu
menggerakan ekonomi pariwisata berbasis
konservasi, olah- raga, rekreasi dan agriculture.
Jatiluhur Green Festival 2020 akan dihadiri oleh
komunitas-komunitas pencinta olahraga dan
lingkungan, wisatawan dan masyarakat umum.
Melalui komunitas-komunitas ini diharapkan
dapat tercipta ide-ide kreatif dan inovatif yang
bisa digunakan untuk merawat lingkungan di
sekitar Waduk Jatiluhur.
Acara menarik lainnya dalam rangkaian festival
ini adalah Festival Kopi Nusantara sebagai
upaya memperkenalkan kekayaan kopi tanah
air di Indonesia. Kawasan Waduk Jatiluhur akan
menjadi pilot project keberhasilan penanaman
kopi di greenbelt waduk tersebut.
Kegiatan ini akan diselingi dengan acara
talkshow untuk menginformasikan wawasan
kopi nusantara dan potensi wisata perkebunan
kopi. Tujuannya untuk memperkenalkan dan
mempromosikan kekayaan dan cita rasa kopi
tanah air dan mendukung penguatan industri
dan bisnis kopi serta wisata kopi berbasis
UMKM.
Pelaksanaan Jatiluhur Green Festival 2020
menjadi bagian dari pengembangan kawasan
Bendungan
wisata

Jatiluhur

yang

menjadi

berkelanjutan

destinasi

(Sustainable

Tourism) dengan mengadopsi kaidah-kaidah
konservasi

melalui

aktivitas

wisatanya

sekaligus memperkuat kapasitas wawasan
dan pengetahuan pelayanan bagi pengelola
kawasan, mitra bisnis wisata dan masyarakat
pendukung aktifitas wisata.
Bersinergi

dengan

Pemerintah

Kabupaten

Purwakarta, Jasa Tirta II memiliki komitmen
kuat

untuk

menumbuhkan

kesadaran

masyarakat terhadap pelestarian lingkungan,
pengembangan sport tourism dan wisata minat
khusus lainya yang berbasis alam, budaya dan
rekreasi serta menjadikan destinasi wisata
yang bersih, aman dan nyaman.
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Jatiluhur Greenfest Rangkaian kegiatan dalam Jatiluhur Greenfest 2020 yang
diselenggarakan pada 19 Desember 2020
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Gotong Royong
Padat Karya
Bersihkan Waduk Ir. H. Djuanda
Guna

mengoptimalkan

pengelolaan

air

dan dayaguna Waduk Jatiluhur, Jasa Tirta
II melakukan gotong royong pembersihan
sampah dan eceng gondok di perairan Waduk
Jatiluhur pada Kamis, 1 Oktober 2020.
Gotong royong dilaksanakan melalui padat
karya tunai bersama 70 warga lokal di sekitar
Waduk Jatiluhur dan menggunakan 8 unit
perahu nelayan, 2 unit excavator amphibi, 1
harvester serta 3 unit dump truck.
Tak hanya membersihkan, gotong royong juga
memasang buoy dan sling pembatas untuk
mencegah pergerakan eceng gondok dan
sampah KJA agar tidak mendekati Morning
Glory untuk pengamanan bendungan.
General Manajer Wilayah IV Jasa Tirta II Mario
Mora Pangestu mengatakan kegiatan padat
karya tunai gotong royong bersih-bersih waduk
ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Jasa
Tirta II kepada warga lokal di tengah pandemic

Waduk Jatiluhur Sebelum dibersihkan

virus corona. Adanya himbauan pemerintah

“Kegiatan

untuk menghentikan aktivitas di luar rumah

sampah dan eceng gondok merupakan salah

Daerah Aliran Sungai Citarum dikelola dengan

membuat sebagian besar pekerja harian juga

satu

menjaga

Sistem Waduk Kaskade yang tersusun dari hulu

merasakan dampaknya karena pekerjaannya

kebersihan dan pengamanan Waduk dan PLTA

ke hilir yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata dan

terhenti.

Ir. H. Djuanda serta membantu pendapatan

Waduk Jatiluhur (Ir. H.Djuanda), sehingga air

Masyarakat yang turut serta gotong royong

masyarakat,”ucap Mario, Minggu (4/10/2020)

keluar (limpasan) dari Waduk Saguling akan

memperoleh
makanan

pengganti

tentunya

perusahaan

untuk

dan

memaksimalkan dalam pengendalian banjir.

ditampung (diredam) oleh Waduk Cirata dan
Waduk yang bersih akan memudahkan dalam

selanjutnya air keluar dari Waduk Cirata akan

memperhatikan protokol pencegahan covid-19.

pemantauan dan pengawasan serta tetap

ditampung (diredam) oleh Waduk Jatiluhur

Menurut Mario, kondisi waduk yang bersih dari

mendukung

yang

sebelum mengalir ke hilir Sungai Citarum

sampah dan eceng gondok akan meminimalisir

dibawah

Olahraga

meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten

masuknya sampah ke lubang Morning Glory.

Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), serta
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Waduk Jatiluhur Setelah dilakukan pembersihan

Pengelolaannya terkoordinasi di bawah Tim

“Jasa Tirta II memastikan Waduk Jatiluhur akan

Koordinasi Pengelolaan Bendungan Kaskade

tetap aman dengan pola operasi waduk yang

Citarum (TKPBKC). Meski tampungan air di

dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan,”

Waduk Saguling hampir mencapai batas elevasi,

pungkas Mario.

Jasa Tirta II memastikan kapasitas Waduk
Jatiluhur masih aman untuk menampung
aliran Sungai Citarum di dua waduk di atasnya
sehingga Jasa Tirta II akan dapat mengurangi
potensi banjir di hilir Sungai Citarum.
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Pastikan Kondisi Bendungan
Jatiluhur Aman,
Jasa Tirta II Inspeksi Tailrace
Kanan
Guna memastikan dan memeriksa kondisi
terowongan air yang menjadi jalur buangan
ke wilayah hilir Bendungan Ir. H. Djuanda dari
potensi kebocoran atau kerusakan, Jasa Tirta
II melaksanakan inspeksi saluran bawah air
(tailrace) bagian kanan pada bulan Februari –
Maret 2021.
Pengeringan dan inspeksi tailrace Waduk Ir.
H. Djuanda dilaksanakan sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun sekali sebagai salah satu
antisipasi dan evaluasi keamanan bendungan
secara menyeluruh. Inspeksi tailrace Kanan
Bendungan Ir.H. Djuanda sebelumnya dilakukan
pada Tahun 2016 dan harus diinspeksi kembali
pada Tahun 2021
Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta
II Anton Mardiyono mengatakan Jasa Tirta II
sebagai pengelola Bendungan Ir. H. Djuanda
bertanggung

jawab

dalam

Pintu Masuk tailrace kanan yang sedang dilakukan Inspeksi

pengelolaan

Bendungan beserta waduknya dan menjaga

ini, sudah berlangsung sejak 3 Februari.

Keamanan Bendungan.

Sedangkan, pemeriksaan sendiri dilakukan
selama 2 bulan.

“Selain itu, pengeringan ini dilakukan untuk
itu

Dalam hal ini, pihaknya pun memastikan

sendiri. Inspeksi ini akan melibatkan tenaga

mengetahui

kondisi

jika proses pengeringan tersebut tidak akan

ahli

memberikan

mengganggu air untuk kebutuhan masyarakat,

advise teknik, saran dan masukan berharga

terutama yang ada di wilayah hilir. Artinya,

guna kelancaran pelaksanaan pengeringan

kebutuhan air baku dan irigasi masih tetap

dan

terpenuhi.

bendungan

inspeksi

faktual

yang

tailrace

akan

tailrace

Kanan

Bendungan

Ir.H.Djuanda,”ujar Anton Mardiyono.
"Yang dikeringkannya satu. Jadi, saluran yg
Inspeksi ini juga untuk mengetahui problem

satunya lagi masih tetap berfungsi untuk

yang

suplai kebutuhan air ke hilir," pungkas Anton

menyangkut

bendungan,

sehingga

Jasa Tirta II bisa segera melakukan tindakan
antisipasi. Adapun pengeringan terowongan
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Jajaran Direksi Jasa Tirta II dan Sekretaris Perusahaan sesaat sedang melakukaan
inspeksi Tailrace kanan
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Jasa Tirta II Terus Galakkan
Budaya K3
Di

masa

pandemi

COVID-19,

tidak

menyurutkan semangat Jasa Tirta II untuk
terus

mengaplikasikan

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.
Sadar akan pentingnya budaya K3, Jasa Tirta
melaksanakan lomba penerapan budaya K3
di seluruh unit kerja pada tanggal 26 sampai
dengan 28 Januari 2021, bertepatan pada
momentum Bulan K3 Nasional Tahun 2021.
“Penerapan
dan

budaya

Kesehatan

untuk

melindungi

K3

(Keselamatan

Kerja)

menjadi

pekerja

dan

vital

menjaga

keberlangsungan Perusahaan. Saat pandemi
dan New Normal, untuk menjaga Perusahaan
tetap terus produktif, kita harus tetap sehat,
selamat dan aman dengan tetap menerapkan
K3 dan mematuhi protokol kesehatan,”ucap
Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso
dalam sambutannya pada acara Puncak
Peringatan Bulan K3 Nasional Jasa Tirta II
pada Kamis, 11 Februari 2021.
Ia menambahkan, penyelenggaraan Bulan K3
Nasional Jasa Tirta II Tahun 2021 menjadi
bagian dari komitmen perusahaan untuk
meningkatkan kinerja & peran aktif serta
menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan
akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan
Kerja. Ke depannya, di era New Normal pola K3
akan disesuaikan dengan protokol kesehatan
dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja.
Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas
Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Provinsi

Jawa Barat Rahmat Taufik Gardasi yang
turut hadir dalam acara Puncak Peringatan
Bulan K3 Nasional Jasa Tirta II. Menurutnya,
semangat bulan K3 harus terus digalakan
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Kami berharap Jasa Tirta II dapat mengajak
seluruh pekerja dan mitra kerja untuk tetap
dan terus menggelorakan pentingnya budaya
K3. Tidak hanya terkait dengan sarana dan
prasarana juga dengan Sistem Manajemen K3

“

dalam rangka membudayakan K3 di seluruh
lingkungan kerja. K3 merupakan kunci penting
keberhasilan usaha dan perlindungan kerja
untuk menciptakan kerja yg aman, sehat, dan
kecelakaan kerja nihil.
“Kami berharap Jasa Tirta II dapat mengajak
seluruh pekerja dan mitra kerja untuk tetap
dan terus menggelorakan pentingnya budaya
K3. Tidak hanya terkait dengan sarana dan
prasarana juga dengan Sistem Manajemen
K3,”kata Rahmat. Ia menekankan komitmen
pemimpin menjadi faktor utama dan panitia K3
agar tidak bosan untuk mengingatkan budaya
k3 sekaligus memberikan kemampuan dalam
penanganan K3.
Keberhasilan

penerapan

budaya

K3

di

lingkungan Perum Jasa Tirta II salah satunya
dibuktikan melalui penghargaan K3 Tahun
2020 kategori Zero Accident untuk PLTA
Ir. H. Djuanda yang dikelola Jasa Tirta II
Penghargaan Zero Accident (Kecelakaan Nihil)
diberikan Pemerintah kepada perusahaan yang
telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan
kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan
waktu kerja.
Sementara itu, mengusung tema “Mewujudkan
Insan

PJT

II

berbudaya

K3

Untuk

Mengoptimalkan Produktivitas dan Pelayanan
Kepada

Masyarakat”,

peringatan

Bulan

K3 Nasional Tahun 2021 diisi perlombaan
penerapan budaya K3 di seluruh Balai Unit
Kerja Jasa Tirta II dengan bekerjasama
dengan Pengawas
Foto Bersama Jajaran Direksi dan Tamu Eksternal saat Puncak Acara
Bulan K3 Nasional Tahun 2021

Ketenagakerjaan UPTD

Wilayah II Karawang – Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Prov. Jawa Barat sebagai Tim
Penilai perlombaan.
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Rangkaian Kegiatan
Bulan K3 Nasional
Tahun 2021
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Unit Usaha PLTA & EBT
Jasa Tirta II Raih Penghargaan
K3 Zero Accident

Untuk pertama kalinya, PLTA Ir. H. Djuanda

Jasa Tirta II karena selama 3 tahun berturut-

Unit Usaha PLTA Jasa Tirta II merupakan

atau yang dikenal PLTA Jatiluhur yang dikelola

turut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di

salah satu Unit Usaha yang bertugas untuk

Jasa Tirta II meraih capaian membanggakan

Unit Usaha PLTA & EBT.

mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) yang memiliki 6 (enam) pembangkit

dengan memperoleh penghargaan K3 Tahun
2020 kategori Zero Accident. Penghargaan

“Kami berterima kasih atas apresiasi yang

dengan kapasitas total 187,5 MW dan 3,2 MW

Zero Accident (Kecelakaan Nihil)

diberikan

diberikan Pemerintah karena kecelakaan nihil

dari Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTMH).

Pemerintah kepada perusahaan yang telah

di Unit PLTA Jasa Tirta II. Selanjutnya kami

Unit Usaha ini merupakan salah satu tempat

berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja

akan senantiasa menjaga komitmen penerapan

yang memiliki potensi bahaya kecelakaan kerja

di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu

K3 di seluruh lini bisnis Perusahaan,”ucap Plt.

yang tinggi sehingga harus ada pengendalian

kerja.

Direktur Utama Jasa Tirta II Haris Zulkarnain.

kecelakaan

kerja

di

perusahaan

dengan

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan
oleh

Pencapaian Zero Accident ini juga tidak

Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut,

terlepas dari SMK3 yang berhasil diterapkan

penghargaan

Dalam

acara

yang

diselenggarakan

dan Kesehatan Kerja (SMK3).

di Unit Usaha PLTA & EBT. Sebelumnya pada

Pelaksanaan SMK3 yang dilaksanakan di Unit

diterima General Manajer PLTA & EBT Jasa

tahun 2018, Unit Usaha PLTA & EBT

Jasa

Usaha PLTA mengacu pada Undang-Undang

Tirta II Agus Kusnadi secara daring pada

Tirta II memperoleh pencapaian Sertifikasi

No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,

Kamis, 8 Oktober 2020.

SMK3 Tingkat Emas dengan Kategori Lanjutan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

166 kriteria. Diharapkan dari pencapaian

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah

Pencapaian kategori Zero Accident Jasa Tirta II

tersebut akan tercipta kesinambungan antara

No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem

merupakan hasil dari kekonsistenan Jasa Tirta

produktivitas, keselamatan dan kesehatan

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

II dalam menerapkan budaya Keselamatan dan

tenaga kerja yang menyeluruh di Unit Usaha

(SMK3).

Kesehatan Kerja. Zero Accident berhasil diraih

PLTA Jasa Tirta II.

K3

kategori

Zero

Accident
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Sucofindo Kerjasama Sistem
Informasi Aset Manajemen
Jasa Tirta II

Jasa

Tirta

II

SUCOFINDO

telah

pembangunan

PT

menyediakan jasa-jasa lain yang terkait,

budaya maupun kepemimpinan yang lebih baik

melakukan

melalui jasa pemastian, pelatihan standar

dari waktu ke waktu.

sistem

“Kolaborasi yang telah terjalin oleh Jasa Tirta

mempercayakan

(Persero)

untuk

dan

pengembangan

pengelolaan aset Jasa Tirta II melalui Sistem

manajemen

industri,

assessment,

pengujian dan sertifikasi untuk Jasa Tirta II.

Informasi Aset Manajemen (SIMA) dan studi
kelayakan berupa HBU (Highest Best Use).

ini, tentu perlu ditingkatkan untuk melihat
Sementara

itu

Haris

Zulkarnain,

Direktur

Keuangan & SDM Jasa Tirta II mengatakan
Direktur

Komersial

Herliana.

bahwa pertemuan ini dapat menjadi awal

atas

untuk

kemitraan

PT Sucofindo (Persero) sebagai perusahaan

pada

yang berorientasi kepada pengembang bisnis

yang menyediakan jasa Pengujian, Inspeksi

maupun

antara

dan Sertifikasi, pada tahun ini meluncurkan

melakukan Courtesy Visit ke Perum Jasa Tirta

Sucofindo dan Jasa Tirta II yang saling

beberapa layanan yang merupakan Inovasi.

II. Kegiatan ini dihadiri oleh Herliana Dewi,

memajukan dan menguntungkan kedua belah

Beberapa inovasi jasa terbaru yang telah

Direktur Komersial I PT SUCOFINDO (Persero)

pihak.

kami lakukan, yaitu : Jasa Konsultansi Green

rasa

Herliana

peluang-peluang kolaborasi lainnya” Ungkap

Dewi

mengungkapkan

I,

II dan Sucofindo yang telah berjalan sejauh

terimakasih

kepercayaan

yang

telah

diberikan

kesempatan

PT

SUCOFINDO

(Persero)

membangun

hubungan

pelaksanaan

pekerjaan

dan Haris Zulkarnain, Direktur Keuangan &

Building, Jasa SPARING untuk pengelolaan

SDM Perum Jasa Tirta II. Kunjungan ke Jasa

Sesuai dengan tata nilai BUMN, kolaborasi

Limbah Industri, Jasa Pengujian Perangkat

Tirta II ini untuk meningkatkan kerjasama yang

menjadi salah satu kata kunci yang harus

Elektronik dan Telekomunikasi, dan juga jasa

sebelumnya telah terbangun diantara kedua

dilakukan

slogan

sertifikasi ARISE dan audit Cleanliness, Health,

BUMN ini.

BUMN untuk Indonesia. Dengan dilakukannya

Safety and Environment untuk kesiapan industri

untuk

mengoptimalkan

kolaborasi SUCOFINDO dan Jasa Tirta II

perhotelan dan pariwisata dalam memberikan

Herliana Dewi menambahkan, kedepannya PT

secara

pelayanan yang aman, terutama untuk cegah

SUCOFINDO (Persero) akan siap bekerjasama

menghasilkan bisnis, produk/jasa, proses,

28

Maret 2021

.

EDISI 4

berkesinambungan,

tentunya

akan

COVID-19.

LAPORAN KHUSUS

Jasa Tirta II dan PDAM Tirta Wening
Kerjasama Rencana Penyediaan Air
Curah

Jasa Tirta II bersama PDAM Tirta Wening
Bandung

sepakat

bekerjasama

dalam

bidang Rencana Penyediaan Air Curah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
Sinergi kedua Perusahaan tersebut ditandai

Imam Santoso mengatakan, kerjasama ini

dengan penandatanganan nota kesepahaman

merupakan komitmen masing-masing pihak

pada Selasa, 1 Desember 2020 di Lobi Utama,

untuk

PDAM Tirta Wening oleh Direktur Utama Jasa

informasi

Tirta II Imam Santoso dan Direktur Utama

penyediaan air curah di wilayah Kota Bandung.

saling

mendukung

potensi

dan

terkait

proyek

dengan

kerjasama

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Poin kerjasama juga mencakup penyampaian
informasi

potensi

penyediaan

air

curah,

perencanaan proyek kerja sama penyediaan air
curah, penyiapan data eksisting dan pra studi

PDAM Tirta Wening Sonny Salimi. Kerjasama
tersebut disaksikan langsung oleh Walikota

“Kerjasama ini dapat menjadi peluang bagi Jasa

kelayakan proyek, Penyiapan studi kelayakan,

Bandung Oded M. Danial, Wakil Walikota

Tirta II untuk meningkatkan kinerjanya dalam

penyerapan air curah dan menyepakati besaran

Bandung Yana Mulyana dan jajaran Direksi

bidang Pengembangan SPAM dan ikutserta

dan kenaikan tarif.

Jasa Tirta II.

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan menjamin kebutuhan pokok air minum
yang memenuhi syarat, kualitas, kuantitas dan
kontinuitas,”ucap Imam Santoso.
Melalui kerjasama ini, Jasa Tirta II dengan
PDAM Tirta Wening sepakat membangun
Kemitraan Strategis melalui peningkatan peran
dan kapasitas masing-masing pihak di bidang
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Jasa Tirta II Raih
BUMN kategori
Menuju Informatif
Jasa Tirta II meraih kategori Menuju Informatif

Sementara itu, tahun ini Jasa Tirta II naik

Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan

dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi

peringkat menjadi kategori Menuju Informatif

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Publik Tahun 2020 yang diterima oleh Direktur

setelah dua tahun sebelumnya meraih kategori

tentang Keterbukaan Informasi Publik masih

Utama Jasa Tirta II Imam Santoso secara

Cukup Informatif. Direktur Utama Jasa Tirta

banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh

virtual pada Rabu, 25 November 2020. Acara

II Imam Santoso mengatakan Jasa Tirta II

melaksanakannya.

tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik

akan terus berkomitmen dalam meningkatkan

kepatuhan

Indonesia K.H. Maaruf Amin dan jajaran Komisi

keterbukaan informasi publik di lingkungan

keterbukaan informasi publik yang sudah

Informasi Pusat Republik Indonesia.

Jasa Tirta II.

wajib dilaksanakan sejak 2010 itu, tampak

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik

“Sebagai BUMN pengelola sumber daya air,

(monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan

Indonesia K.H. Maaruf Amin mengatakan

kami ingin menjadi pusat pelayanan informasi

oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.

keterbukaaan informasi publik sebagai wujud

dan edukasi tentang sumber daya air yang

optimalisasi perlindungan hak masyarakat

unggul dan transparan dengan melaksanakan

Dalam laporannya, Ketua KI Pusat Gede

atas informasi publik sebagai perlindungan

keterbukaan

Narayana

HAM yang dijamin dalam konstitusi Undang-

Santoso.

BP

Belum

maksimalnya

terhadap

pelaksanaan

jelas terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi

informasi

publik,”ucap

Imam

hasil

monev

keterbukaan BP, bahwa dari 348 BP yang

Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperkuat
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

memaparkan

dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas
Tahun ini Jasa Tirta II menyusun beberapa

72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah

strategi dan action plan untuk meningkatkan

kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan

“Keterbukaan informasi publik sebagai bagian

layanan

II.

informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP)

dari komitmen Pemerintah dan Badan Publik

Sejumlah quickwin telah dilakukan seperti

hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51

lainnya untuk mendorong partisipasi dan peran

penyusunan prosedur-prosedur sesuai arahan

persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95

aktif masyarakat untuk mendorong Pemerintah

Komisi Informasi dan penyesuaian Pedoman

persen (146 BP) Tidak Informatif.

mengambil kebijakan publik,” ucap Wakil

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Presiden RI K.H. Maaruf Amin.

lingkungan Jasa Tirta II.

informasi

publik

Jasa

Tirta

Dijelaskannya, berdasarkan rentangan penilaian
monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang
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Plt. Direktur Utama Haris Zulkarnain menerima Penghargaan Transformasi
Organisasi Terbaik dalam malam penganugerahaan BUMN Track 2020

dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan

Sementara itu, BUMN lain yang meraih kategori

juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat

Informatif adalah Taspen, KAI, Pelindo 3 dan

keterbukaan informasi dan media massa, untuk

Angkasa Pura I dan BUMN yang meraih kategori

kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60

Menuju Informatif lainnya adalah Perhutani,

BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34

PLN, PT. INTI, Pertamina dan Sucofindo.

BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik.
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Mulai dari Mendengar lalu
Berkontribusi
KELIK WIRAWAN WAHYU WIDODO
Ketua Dewan Pengawas Jasa Tirta II
Obrolan santai saat itu dengan Ketua Dewan
Pengawas Jasa Tirta II yaitu Kelik Wirawan
Wahyu Widodo yang juga menjabat sebagai
staf

khusus

Menteri

Lingkungan

Hidup

Kehutanan Republik Indonesia. Pria kelahiran
Klaten, Solo, 5 Desember 1969 ini mendapatkan
gelar sarjananya di bidang sosial politik di
Universitas Negeri Sebelas Maret. Selain itu,
Kelik punya sederet pengalaman kerja di bidang
lingkungan hidup yang menjadikan dirinya
sudah tidak asing lagi dengan area kerja yang
berkaitan dengan alam termasuk di dalamnya
adalah air.
Kelik mengatakan posisinya saat ini sebagai
Ketua Dewan Pengawas Jasa Tirta II merupakan
posisi vital untuk mengawasi kinerja dan
operasional Perusahaan. Menurutnya, karirnya
sampai saat ini secara tidak langsung juga
bergantung pada penilaian orang lain atau
kepercayaan yang menjadikan kita layak atau
tidak berada di suatu jabatan.
“Lebih kepada trust, bisa dipegang dan
dipercaya atau tidak. Bisa dipercaya itu
macam-macam, ya bisa jadi kemauannya,
integritasnya dan lainnya” ujar Kelik ditengah
kesibukannya.
Kepercayaan yang didapatkan Kelik tidak
serta merta secara instan dia raih, banyak
pengalaman kerja yang harus dilewati, dimulai
ketika Kelik berkarir di Pasar Raya sebagai
management trainee selama 4 tahun lebih.
Kemudian jenjang selanjutnya dilalui Kelik
di bidang bisnis ritel baik itu di supermarket
export galery dan beberapa tipe lainnya selama
12 tahun. Pada perjalanan 12 tahun tersebut,
beberapa jabatan penting juga pernah dipegang
oeh Kelik yaitu Manager Promotion dan jabatan
penting lainnya.
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dengan Shell Indonesia dan dipercaya untuk

menjadi tumpuan kebutuhan air baku baik itu

punya potensi besar. Selain itu Kelik juga

menjalankan joint operation untuk mengelola

untuk petani maupun di perkotaan.

menyoroti tentang kelemahan yang ada di Jasa

SPBU sampai sekarang di kawasan Serpong.

Tirta II dimana ada berapa sumber daya alam

Tidak berhenti sampai situ, setelah itu dia

“Distribusi air itu bukan sesuatu yang mudah

atau SDA yang sudah terlanjur dipakai tetapi

pernah menjabat menjadi manajer Timnas

tapi pengalaman yang sudah ada menunjukkan

tidak terintegrasi dengan baik seperti keramba,

U-16

Panahan

bahwa kemampuan ini sudah dilaksanakan

tetapi hal tersebut pun tidak mengurangi

Indonesia dan sampai sekarang di Staf Khusus

PSSI

dan

Ketua

Umum

sebelumnya, hanya saja bagaimana kita bisa

kinerja dari Jasa Tirta II sendiri.

Menteri Lingkungan Hidup.

mengembangkan

sektor-sektor

lain

yang

revenue

Selain kekuatan dan kelemahan, Kelik juga

Sejumlah pengalaman yang ada membuat

maupun bermanfaat bagi masyarakat luas

mengungkapkan bahwa Jasa Tirta II juga

Kelik mempunyai trik tersendiri bagaimana

terutama konservasi” ungkap Kelik.

mempunyai

berpotensi

untuk

meningkatkan

menyesuaikan diri di tempat kerja atau

opportunity

atau

kesempatan

untuk menjadi objek wisata di Jawa Barat

lingkungan yang baru sehingga bisa menikmati

Berbicara tentang kepemimpinan, Kelik juga

bagian Utara dan hal tersebut dikatakan

proses pengembangan diri.

mempunyai gaya tersendiri dalam memimpin

sebagai potensi besar. Selain itu juga potensi

suatu organisasi atau perusahaan. Menurutnya

air minum dalam kemasan dan kebutuhan air

“Kuncinya adalah antusias dan kita izin

di dalam leadership terdapat dua macam yaitu

bersih juga bisa dikembangkan.

kepada lingkungan baru kita agar lingkungan

insting leadership dan technical leadership itu

tersebut mau menerima kita dengan tangan

sendiri. Gaya kepemimpinan yang dilakukan

Kelik sendiri menambahkan bahwa ancaman

terbuka. Bagaimana supaya lingkungan baru

oleh Kelik sendiri biasanya diawali dengan

yang dimiliki oleh Jasa Tirta II adalah berupa

yang menerima itu bisa memberikan kita

menyerap apa yang ada disekitar sebagai awal

kondisi alam dan ketergantungan terhadap

pengetahuan yang banyak sehingga kita bisa

langkah untuk mengetahui lingkungan tempat

cuaca. Poin lainnya adalah pesaing yang ada

beradaptasi dengan cepat” ucapnya lagi.

bekerja dan konsep apa yang harus diterapkan

di sekitar Jasa Tirta II seperti hotel sekitar

di lingkungan kerja tersebut.

Purwakarta atau tempat wisata lainnya yang

Kelik

mempunyai

filosofi

kerja

di

mana

mempunyai konsep yang lebih bagus.

kebahagiaan menjadi kunci nomor satu dalam

“Dari orang-orang yang saya amati bahwa yang

“Harapan saya, semua unsur dari SDM dan

mengerjakan suatu tugas, sehingga pekerjaan

paling pertama adalah kita mau menyerap dulu.

karyawan, pertama adalah melaksanakan dan

tersebut tidak dirasa berat. Kedua adalah

Menyerap itu mendengarkan, mencermati,

menghayati asas-asas AKHLAK yang di yang

integritas yang nantinya akan menimbulkan

kemudian meminta pendapat. Kita mencoba

telah dicanangkan” ucap Kelik ketika ditanya

kepercayaan dari rekan kerja dan yang tidak

mencari informasi atau data untuk kita bisa

tentang harapan Jasa Tirta II kedepannya.

kalah penting adalah mau mendengar dan

menyimpulkan dari semua pendapat yang kita

mau memberikan ide untuk kemajuan tempat

kumpulkan” ucap Kelik.

AKHLAK

dimana kita kerja.

inilah

yang

menjadi

pegangan

BUMN dan semua orang-orang yang terlibat
Kelik juga memaparkan bahwa Jasa Tirta

di dalamnya sehingga

“Tugasnya adalah mau mendengar artinya

II mempunyai kekuatan yang cukup besar

amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,

senang mendengar, setelah itu baru kita dapat

yaitu

dan kolaboratif bisa dilaksanakan dengan

kontribusi memberikan ide-ide yang berkaitan

berpengalaman

di

tepat sesuai visi dan misi BUMN karena pada

dengan bidang kita” tambah pria dengan

sepanjang aliran sungai karena itu dia menilai

dasarnya Jasa Tirta II adalah bagian dari

sederet pengalaman kerja ini.

bahwa Jasa Tirta II adalah perum besar yang

BUMN itu sendiri.

organisasi

dan
dan

SDM
potensi

yang

sudah

wilayah

implementasi dari

Kelik menambahkan Jasa Tirta II mempunyai
potensi untuk bisa lebih dikembangkan lagi
dan bermanfaat untuk banyak orang salah
satunya adalah menjadi destinasi baru untuk
wisata alam yang berkaitan dengan bisnis
atau wisata non energi air bersih dan air dalam
kemasan. Kemudian memberikan pelayanan
kepada petani, dalam hal ini adalah pengairan
untuk sawah-sawah petani.
Di mata Kelik Jasa Tirta II adalah perusahaan
yang sudah cukup stabil dan mempunyai
sejarah panjang, hal tersebut dibuktikan dengan
adanya manajemen yang sudah berjalan
dengan baik dan menjadikan Jasa Tirta II
sebagai Perum yang profitable kemudian tugas
utamanya bisa dilaksanakan dengan baik dan
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Kejujuran dan Loyalitas
untuk Perusahaan

Dalam setiap pekerjaan, apapun bentuknya,
kejujuran adalah hal mutlak yang harus dimiliki
seseorang karena ‘soft skill’ seperti ini sangat
dibutuhkan untuk dasar pengembangan potensi
diri dan pengembangan SDM Perusahaan.
Sikap dan karakter jujur akan menciptakan
lingkungan kerja yang harmonis dan terbuka
sehingga menciptakan Tim kerja yang baik.
Hal inilah yang menjadi salah satu prinsip yang
selalu dipegang Nandang Munandar S.E M.Akt
atau yang biasa disapa Nandang ini.
Pria kelahiran Purwakarta ini cukup sangat
lama mengabdikan dirinya menjadi bagian
di Jasa Tirta II, yaitu dari tahun 1998-2003
sebagai staf dan Tenaga Pemeriksa Tk. IV di
Satuan Pengawasan Internal, kemudian tahun
2003 mutasi menjadi Kasubag Bina Usaha,
pada tahun 2006 Nandang pindah ke Bagian
Anggaran. Setelah itu karir Nandang terus naik

NANDANG MUNANDAR
Sekretaris Perusahaan
Jasa Tirta II

pada tahun 2009, dia menjadi Manajer Program
dan menduduki jabatan Kepala Divisi Sumber
Daya Manusia selama 10 tahun, sampai
akhirnya pada Tahun 2020, ia dipercaya untuk
menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan.
Di dalam perjalanannya karirnya pada berbagai
macam Divisi, Nandang menceritakan bahwa
dia memegang teguh prinsip bahwa segala
pekerjaan tidak ada yang sulit, asal mempunyai
kemauan untuk belajar dan berusaha untuk
memahami

proses

bisnis

dari

pekerjaan

tersebut.
“Sebenarnya pekerjaan itu tidak ada yang sulit,
manakala kita ingin belajar,” tegasnya sambil
menceritakan bagaimana perjalanan karirnya
dimulai sampai menjadi Sekretaris Perusahaan
seperti saat ini.
Nandang

menekankan

bahwa

kemauan

untuk terus belajar hal baru adalah kuncinya,
khususnya yang berkaitan dengan unit kerja
baru sehingga bisa menyelesaikan tugas yang
diberikan oleh Perusahaan secara optimal.
Hal utama yang selalu ditegaskan oleh
Nandang adalah tentang kejujuran dalam
bekerja. Dia menambahkan jika ada hal prinsip
yang harus dia lakukan tetapi dapat merugikan
Perusahaan , maka jelas dia tidak akan
melakukan tindakan tersebut.
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Selain itu, Nandang juga menegaskan bahwa

menjadi

memimpin,

serta tak kalah pentingnya adalah adanya

loyalitas juga menjadi hal penting, apalagi

Nandang juga menegaskan bahwa pentingnya

keterbukaan informasi publik, Jasa Tirta II

loyalitas

untuk terus belajar dan berlatih yang berkaitan

juga terus berkomitmen untuk meningkatkan

dengan soft skill sehingga akan tercermin

kualitas

tunjukan kepada kepentingan Perusahaan,

dari

mewujudkan transparansi kepada publik.

Perusahaanlah

menjadi

kesehariannya. Ia setuju dengan nilai inti

wasilah bagi kita sebagai karyawan dalam

AKHLAK Kementerian BUMN yaitu Amanah,

Sebagai representasi Perusahaan, kami di

memberikan penghidupan.

Kompeten,

dan

Sekretariat Perusahaan berupaya menjadi

menilai

kepada
bahwa

Perusahaan.

seyogyanya
yang

selama

Nandang

loyalitas
ini

kita

modal

cara

dasar

seseorang

Harmonis,

dalam

bekerja

Loyal,

dari

sikap

Adaptif

layanan

informasi

publik

untuk

Kolaboratif untuk mengakselerasi karakter

mediator dan wakil Perusahaan yang baik

“Karena kita bekerja di Perusahaan ya, jadi kita

insan BUMN termasuk Jasa Tirta II agar dapat

dalam

harus loyal, bukan berarti kita tidak loyal pada

meningkatkan kinerja Perusahaan.

Jasa Tirta II juga secara rutin melakukan

atasan tapi Perusahaan yang diutamakan,”
ungkap pria kelahiran 49 tahun silam ini.

mengawal

cita-cita

Perusahaan.

harmonisasi dengan Kementerian PUPR dan
baik,

Kementerian BUMN serta stakeholder lainnya

perusahaan akan lebih maju lagi. Kalau

“Saya

yakin

kalau

soft

skill-nya

agar tercipta pemahaman yang sama tentang

Prinsip kerja lainnya yang selalu dipegang oleh

seseorang mempunyai soft skill yang baik

konsep pengelolaan sumber daya air Jasa

Nandang adalah selalu memberikan ruang

pasti akan (ada) kemauan untuk terus belajar

Tirta II yang berbasis kemanfaatan untuk

kepada timnya untuk mengekspresikan dan

dalam rangka memberikan hal yang terbaik

masyarakat.

mengeksplorasi diri dalam setiap pekerjaannya,

bagi memajukan Perusahaan,” ucapnya lagi.

karena bisa jadi ada inovasi yang tercipta dari

Harapannya untuk Jasa Tirta II, Nandang

setiap diri seseorang di dalam tim tersebut.

Berbicara

mengenai

Perusahaan,

mengatakan

Nandang mengaku bukan tipikal orang yang

Nandang menjelaskan Jasa Tirta II saat ini

Holdingisasi

mendikte secara langsung, tapi lebih kepada

tengah menggaungkan semangat transformasi

pengelola sumber daya air. Menurutnya itu

mengarahkan kepada tim yang bertugas. Baru

untuk menuju Perusahaan terkemuka di ASEAN

penting untuk masa depan Perusahaan karena

ketika ada hal penting yang mengharuskan dia

pada tahun 2030. Dengan semangat kolaborasi

bisa menjadikan perusahaan tersebut menjadi

untuk terjun langsung, maka dia akan turun.

dan sinergi, transformasi Perusahaan terus

semakin besar dan mempunyai lingkup kerja

diwujudkan

seperti

yang semakin luas, apalagi berkaitan dengan

Di dalam memimpin, Nandang mengakui ia

sumber daya manusia, ICT, optimalisasi aset,

air. Banyak potensi bisnis masih bisa untuk

menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai

perbaikan proses bisnis, penataan tata kelola

dikembangkan.

inspirasi dalam memimpin, sifat jujurnya

perusahaan yang baik dan perluasan wilayah

dalam

kinerja

semua

aspek,

ia

mendukung

BUMN,
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Tim yang Solid
untuk Memudahkan
Pekerjaan

“

Mario Mora Pangestu atau yang akrab disapa
Mario, adalah salah satu orang yang cukup
lama mengabdikan dirinya untuk masyarakat
dengan bergabung di Jasa Tirta II. Karirnya
cukup baik dengan berbagai unit kerja yang

MARIO MORA PANGESTU
General Manajer Unit Wilayah IV
Jasa Tirta II

pernah ia tempati. Pria kelahiran Jakarta ini
memulai pengabdiannya pada tahun 1997
dengan di tempatakan di Biro Teknik yang
bertugas

mengevaluasi

usulan

pekerjaan

teknis dari unit wilayah Jasa Tirta II.
Setelah itu Mario dipindahkan ke Divisi
Pengairan Barat ( Bekasi ) yang di tugaskan
untuk mempelajari dan melaksanakan OP
di Seksi Penyediaan Air Baku DKI ( PAB )
sebagai unit baru di PJT 2, Dari situlah Mario
mendapatkan tugas lapangan pertamanya.
Tidak berapa lama Mario di percaya menjadi
Kepala Urusan Operasi Divisi Pengairan Barat
(saat ini mejadi Unit Wilayah I). Selang berapa
tahun kemudian Mario di beri tugas baru
menjadi Kepala Seksi (setingkat Assisten
Manejer) di Curug selama lebih dari lima tahun
sampai akhirnya Mario di beri tanggung jawab
menjadi Kasubdiv (setingkat Manajer) Jaringan
dan Mini Hydro Divisi PLTA. Kemudian Mario di
beri tugas baru menjadi General Manager Unit
Wilayah 1 ( Bekasi ) dan tak lama kemudian
berpindah Kembali menjadi Kepala Divisi PLTA.
Pada tahun 2015 Mario di percaya menjadi
General Manager Wilayah IV . Tak lama
Kemudian pada april 2018 di beri tugas
baru menjadi General Manager Wilayah II (
Karawang ) dan terakhir pada tahun 2020 Mario
di percaya Kembali menjadi General Manager
Wilayah IV sampai sekarang.

Pria lulusan

Universitas Merdeka Malang ini menilai dalam
setiap perpindahan unit kerja, hal yang harus
dilakukan adalah mengetahui Tugas Pokok dan
tanggung jawab dari jabatan tersebut serta
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bisa beradaptasi dan membangun tim yang

Dalam hal kepemimpinan, Mario mengaku

membentuk karakter Mario sebagai seorang

kuat, apalagi jika ditunjuk sebagai pemimpin

selalu egaliter atau kecenderungan berpikir

pemimpin. Selain itu ada beberapa jajaran

di satu unit kerja tertentu. Mempersolid tim

bahwa semua orang harus diperlakukan sama

Direksi di Jasa Tirta II yang dia anggap sebagai

adalah suatu keharusan untuk Mario karena

sehingga dia tidak membangun jarak kepada

panutan dalam tata cara memimpin. Pada

tanpa tim yang solid, maka pekerjaan akan

semua bawahan. Dia menganggap bahwa staf

praktiknya Mario juga menyoroti wilayah

terasa lebih berat.

dan lainnya sama-sama penting karena Mario

kerjanya sendiri yaitu beberapa hal yang

menganggap tanpa orang-orang dibawahnya,

harus ditingkatkan seperti Sertifikasi Ahli

“Jadi dasarnya seorang pemimpin harus

semua pekerjaan tidak akan bisa selesai

Bendungan yang menjadi salah satu keahlian

mempunyai “Leadership” yg kuat untuk dapat

dengan baik.

khusus yang digunakan untuk mengelola
bendungan. Yang tidak kalah penting menurut

memanaged dan mengarahkan untuk capaian
target dan program yang telah diberikan oleh

“Saya tidak memberi jarak sampai ke bawah

Mario, Jasa Tirta II tidak cepat puas dengan

manajemen” tegasnya.

karena tanpa mereka kita juga tidak bisa jalan.

pencapaian dalam pengelolaan sumber daya

Yang penting satu, Jangan membohongi.

air. Tetap harus belajar dan mengkaji banding

Intinya

Mario.

dengan perusahaan pengelolaan sumber daya

utama di Unit Wilayah IV adalah bagaimana

Mario menilai bahwa dalam memimpin tidak

air lainnya agar bisa terus berkembang dan

mengelola

Djuanda

membuat jarak karena ditakutkan akan jalan

berinovasi.

berfungsi sesuai tugasnya dan memastikan

sendiri-sendiri dan nantinya jika ada masalah

bahwa

pun akan sulit terbuka sehingga penyelesaian

“Kadang-kadang kita lupa untuk keluar dan

masalahnya kurang lancar.

membandingkan apakah kita masih perlu

Mario

baik

menjelaskan

OP
agar

lebih

Bendungan
Bendungan

lanjut

Ir.

H.

berjalan

keberlangsungan

tugas

dengan

fungsi

dari

adalah

keterbukaan,”

ujar

peningkatan, karena adanya pembanding itu

Bendungan Ir.H.Djuanda tetap handal yang
mana ketersedian air baku untuk air baku

Hal lainnya adalah Mario selalu bekerja dalam

bisa menjadi lebih baik,” tegasnya menyoroti

PAM Jaya, PDAM dan industri serta irigasi

sistem karena Mario sangat sadar di Jasa Tirta

hal yang harus ditingkatkan di Jasa Tirta II

bisa tersedia sepanjang tahun dan fungsi

II adalah organisasi yang hanya bisa berjalan

khususnya di Unit Wilayah IV. Kedepannya,

pengendali banjir juga berjalan dengan baik.

jika semua orang berjalan pada sistem yang

Mario sangat berharap Jasa Tirta II bisa

Mario juga menjelaskan kendala yang terjadi

ada.

menjadi “Leader: dalam bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air baik itu di Indonesia maupun

di Unit Wilayah IV yang selalu diselesaikan
dengan koordinasi ke beberapa stakeholder

“Karena Jasa Tirta II ini adalah organisasi,

karena

praktik

maka sistem yang harus berjalan,” tambahnya

pengelolaan sumber daya air di Unit Wilayah

lagi. Sebagai seorang General Manager Wilayah

Selain itu Air tepat guna juga menjadi hal yang

IV ini melibatkan beberapa stakeholder penting

IV, Mario mempunyai panutan yang menjadi

penting karena dia menilai bahwa kedepannya

seperti Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR

role model kepemimpinannya yaitu Ayahnya

air adalah barang yang sangat berharga

dan beberapa instansi lainnya sehingga selain

sendiri.

melebihi apapun. “Karena ke depan air itu lebih

pada

dasarnya,

dalam

berharga dari emas, lalu kebutuhan terhadap air

tim yang solid, koordinasi juga wajib dilakukan
untuk meminimalisir kesalahan komunikasi.

di luar negeri.

Mario mengaku bahwa dulu ayahnya adalah

lebih tinggi dari kebutuhan apapun,” tegasnya

sosok yang tegas sehingga hal tersebut

sambil menutup percakapan hari itu.
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Berbicara tentang Jasa Tirta II tidak akan
lepas rasanya dari pelayanan yang berkaitan
dengan

air baku,

Karena pada dasarnya

Jasa Tirta II mempunyai peranan dan fungsi
yang berkaitan dengan distribusi air baku
untuk PDAM Kabupaten/Kota dan industri
maupun distribusi air bersih. Secara langsung
keterkaitan kedua distribusi ini tidak bisa lepas
satu sama lain karena kebutuhan air baku
penting untuk memproduksi air bersih yang
layak untuk konsumsi.
Prestasi yang diraih oleh Jasa Tirta II tidak
akan lepas dari kerja keras sumber daya
manusia yang unggul dan berintegritas, seperti
sosok Asep Perdiansyah, pria kelahiran 13 April
1993 yang bekerja pada Unit Wilayah I-Seksi
OP Pompa PAB DKI Jakarta sebagai operator
PAB. Pekerjaan yang tidak kalah bermanfaat
dan fungsional dalam distribusi air baku karena
secara tidak langsung Asep bertanggung
jawab atas kelangsungan distribusi air baku di
wilayah Jakarta.
Asep memulai karirnya sebagai Operator
PAB pada tahun 2014 tepatnya pada bulan
Desember. Tugas tersebut harus ditanggung
Asep dengan jam kerja yang berkesinambungan
yaitu 24 jam dalam sehari karena peran Asep
sangat

krusial

terhadap

pembagian

dan

distribusi secara langsung air baku kepada
PAM Jaya, PDAM Kabupaten/Kota.
Asep mengaku bahwa dia sangat senang
bisa bergabung dengan Jasa Tirta II karena di
dalamnya terdapat banyak sekali pengetahuan

ASEP PERDIANSYAH
Operator 4, Seksi OP Pompa PAB DKI Jakarta

dan ilmu baru yang dia dapatkan sebagai
operator. Hal tersebut tentu satu kesatuan
dengan duka yang dirasakan oleh Asep karena
jam kerja yang panjang dan harus siaga selama
24 untuk melakukan tugasnya. Terkadang pada
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perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Asep

tersebut tergambar dari respon positif keluarga

Sebagai tenaga profesional, Asep mengaku siap

harus tetap bekerja karena tanggung jawabnya

yang juga terus mendoakan Asep agar bisa

ditempatkan dimana saja sesuai kemampuan

sebagai operator yang sangat vital.

menjalankan tugas tersebut dengan maksimal,

dan pengetahuannya, karena menurut Asep

karena secara tidak langsung, Asep juga

semua pekerjaan tersebut juga bisa dikatakan

“Saya senang bisa bergabung bersama Jasa

membantu banyak orang untuk mendapatkan

ibadah karena bisa memberi manfaat yang

Tirta II dan mendapatkan pengalaman atau

hidup dan penghidupan yang layak dengan

besar kepada banyak orang, walaupun orang-

ilmu baru sebagai operator pompa PAB.

konsumsi air bersih.

orang yang telah mendapatkan manfaat dari

Untuk dukanya,mungkin tidak ada dalam segi

Asep tidak tahu menahu tentang ‘bantuan’

pekerjaan,namun dalam segi waktu yang

“Mereka selalu mendoakan saya selama

mana operator ini bekerja secara kontinyu 24

saya menjalankan tugas mulia ini dan bisa

jam untuk selalu memantau sistem

tersebut.

kendali

kembali pulang berkumpul bersama keluarga

“Tentunya

pompa air baku. Tertutama pada saat hari-

dengan selamat,” ungkap Asep lagi yang juga

disahkan oleh Pemerintah, pastinya mau tidak

hari besar atau hari raya kita tidak selalu bisa

mengaku selalu berhubungan baik dengan

mau saya harus siap untuk di tempatkan di

berkumpul bersama keluarga,

para pemanfaat air yang ada di sekitar tempat

mana pun tempat pekerjaan itu berada, yang

ia bekerja.

pasti menurut saya kerja itu ibadah,” ujarnya

tetapi saya

selalu bersemangat menjalankan tugas mulia
ini,” ungkap Asep ketika ditanya suka duka
profesinya.

apabila

wilayah

baru

sudah

sambil tersenyum.
Adanya bendung-bendung yang ada di Jawa
Barat memberikan manfaat yang besar, bukan

Ke depannya Asep mempunyai harapan kepada

Menyikapi resiko pekerja, Asep selalu mengaku

hanya kepada masyarakat Jawa Barat, tetapi

Jasa Tirta II agar semakin baik dan semakin

bahwa dia berpegang teguh pada penerapan

juga masyarakat Jakarta. Hal ini juga Asep

maju, serta semakin dikenal masyarakat karena

Kesehatan

(K3)

rasakan betapa pekerjaanya juga berjasa besar

andilnya juga cukup besar dalam memberikan

semua SOP dan peraturan

bagi banyak orang, dan hal itu yang menjadi

pelayanan kebutuhan air bukan hanya di Jawa

perusahaan, karena risiko pekerjaan sebagai

kebanggaannya dalam menjalankan tugas

Barat tapi juga di Jakarta dan sekitarnya.

operator PAB cukup besar.

sebagai Operator PAB 4.

dan

serta mengikuti

Keselamatan

Kerja

“Semoga wilayah baru Jasa Tirta II, bisa cepat
“Yang

pasti

selalu

sebelum

Dalam pekerjaan tentu tidak selalu mulus

disahkan oleh Pemerintah yang mana sumber

melaksanakan tugas, Kemudian kita harus

jalannya, ada saja kendala baik itu teknis

daya air (SDA) yang ada di bumi kita ini masih

selalu siap siaga serta waspada dan jangan

maupun kendala di lapangan. Asep biasanya

banyak yang belum terkelola dengan baik,

ceroboh ketika menghadapi kendala-kendala

akan melakukan beberapa hal jika kendala

kemudian potensi-potensi air yang besar ini

suatu

ketika

terjadi di luar kendalinya yaitu berkoordinasi

bisa kita manfaatkan dan kita kelola lebih baik

mengingat tanggung jawab dan resiko yang

dengan atasannya, kemudian memberikan

lagi yang hasilnya dapat dirasakan oleh anak

harus dia hadapi setiap kali bekerja.

informasi

cucu bangsa ini.”

pekerjaan.”

berdoa

tambah

Asep

kepada

jajaran

terkait,

baru

setelah itu mencari solusi dan pemecahan
Asep juga menjelaskan bahwa dukungan dari

masalahnya, karena koordinasi juga sangat

keluarga juga sangat penting demi menjaga

penting berkaitan dengan pekerjaan dan segala

semangat agar kinerjanya tetap baik. Hal

kendalanya.
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etalase
usahanya terhitung pada Bulan Oktober 2020.
Aas sebagai petani tambak berhasil meraih

Jasa Tirta II Bina UMKM untuk
Maju

omset senilai 60 Juta Rupiah setiap panen dan
saat ini tambak yang dimiliki sudah sampai 4
petak seluas 20 Hektar.
Langkah lain dalam membina UMKM untuk
maju, Jasa Tirta II juga ikut serta mengenalkan
produk UMKM ke masyarakat. Salah satunya
dengan

mengikutsertakan

UMKM

dalam

Pameran UMKM “Bandung Indo Pangan 2020”
dengan Tema “Optimalisasi Bahan Pangan
Lokal Untuk Diversifikasi dan Kemandirian
Pangan” yang berlokasikan di Braga City Walk,
Bandung.
Dalam event tersebut, Jasa Tirta II mengirim
perwakilan 2 mitra unggulan yaitu UMKM
Makanan Ringan MKU Sahate dan Kopi
Cimeuhma. Para UMKM difasilitasi Jasa Tirta II
untuk memasarkan, menjual, dan mengenalkan
produk-produk unggulannya pada pengunjung
Saat ini dunia tengah dilanda pandemik

berpartisipasi aktif dalam upaya membantu

yang di sekitar Bandung dan wisatawan dari

global Covid-19. Selama 7 bulan Covid-19

UMKM

luar kota.

berlangsung di Indonesia, telah memberikan

terdampak pandemi Covid-19.

dampak

yang

cukup

signifikan

khususnya

mitra

binaan

yang

terhadap

Hasilnya, kegiatan yang berlangsung selama 3

perekonomian nasional. Terjadinya penurunan

“Kami bantu UMKM untuk bertahan, bangkit

hari tersebut berhasil menarik minat besar para

produksi,

dan maju bersama Jasa Tirta II dengan

konsumen baru. Mereka mengaku produk yang

cukup signifikan membuat Usaha Mikro Kecil

memberikan

bantuan

kemitraan,

dimiliki baik oleh UKM Makanan Ringan MKU

dan Menengah (UMKM) menjadi bagian yang

pendidikan

dan

mengelola

Sahate maupun Kopi Cimeuhmal membawakan

paling terdampak. Mereka berupaya keras

keuangan dan mengenalkan produk UMKM ke

cita rasa baru bagi lidah mereka. Bahkan ada

mempertahankan usahanya agar terus berjalan

masyarakat,”ucap Haris Zulkarnain.

konsumen yang meminta agar produk mitra

permintaan,

dan

tekanan

yang

program

pelatihan

dan pekerja yang menggantungkan hidupnya
pada UMKM tersebut.

dapat dikirim ke luar kota agar dapat ikut
Salah satu penerima Program Kemitraan

dinikmati oleh sanak saudaranya.

Jasa Tirta II adalah Aas, perwakilan warga
Jasa Tirta II sebagai salah satu BUMN di

Kec. Batujaya Kab. Karawang. Aas menerima

Hal ini tentu membawa dampak positif bagi

Jawa Barat berperan aktif dalam menjaga

bantuan modal lunak bagi para Petani Tambak

para mitra maupun Perum Jasa Tirta II,

keharmonisan dengan karyawan, keluarga dan

Bandeng dan Udang di Kecamatan Batu Jaya,

karena selain dapat menjual dan mengenalkan

komunitas yang ada di sekitar Perusahaan

Kab. Karawang.

produknya,

untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

memperluas

para mitra juga berkesempatan
jaringan

konsumen

serta

Salah satunya melalui program Tanggung

Semula Aas hanya mengolah satu petak

kredibilitas dan nilai positif Jasa Tirta II pun

Jawab

dapat meningkat di mata masyarakat.

(TJSL)

tambak bandeng dengan ukuran kurang lebih

denganberkomitmen untuk mensejahterakan

Sosial

dan

Lingkungan

3 Hektar dan mengolah empang melalui uang

komunitas dan masyarakat sekitar yang tidak

pinjaman dari para pemodal di

wilayahnya

Direktur Keuangan & SDM Jasa Tirta II Haris

hanya berorientasi pada keuntungan semata,

dengan suku bunga sekitar 50% dari modal

Zulkarnain berharap bantuan Tanggung Jawab

tetapi juga dengan memperhatikan kondisi

yang dipinjam.

Sosial dan Lingkungan yang telah diberikan

sosial dan lingkungannya.

tersebut membuktikan

kepada masyarakat

Melalui kerjasama Program Kemitraan dengan

bahwa Jasa Tirta II ikut mendukung pemulihan

Direktur Keuangan dan SDM Jasa Tirta II

Jasa Tirta II, Aas telah memperoleh pinjaman

perekonomian nasional di tengah pandemi

Haris Zulkarnain mengatakan program TJSL

pertamanya senilai 10 Juta Rupiah pada tahun

dengan membantu perekonomian industri

merupakan komitmen Perusahaan untuk turut

2013 dan berlanjut sampai 25 Juta rupiah.

kecil dan menengah melalui bantuan fasilitas

berkontribusi dalam membangun ekonomi

Dengan bantuan modal dari program kemitraan

pemasaran maupun bantuan modal lunak

berkelanjutan.

Menurutnya melalui fungsi

yang berbunga ringan, Aas dapat terbebas

bagi para UMKM yang tergabung dalam mitra

TJSL dan peran sebagai BUMN, Jasa Tirta II

dari hutang rentenir dan mengembangkan

binaan Jasa Tirta II.
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Jasa Tirta II Lakukan Rapid Test
Massal
Menghadapi

second

wave

di

masa

pandemi COVID-19, Jasa Tirta II senantiasa
menunjukkan komitmen dalam pencegahan
dan pengendalian COVID-19. Sebagai upaya
mencegah dan memutus rantai penyebaran
COVID-19, Jasa Tirta II melakukan screening
test antibody (rapid test) massal terhadap
seluruh individu yang bekerja di lingkungan
Jasa Tirta II, baik karyawan, PWT maupun
outsourcing.
Rapid test tersebut dilakukan secara berkala
di seluruh unit kerja Jasa Tirta II sejak Bulan
September 2020. Hingga saat ini, Jasa Tirta
II telah melakukan rapid test terhadap 2008
individu yang bekerja di Jasa Tirta II.
“Rapid test massal secara mandiri kami
lakukan sebagai upaya untuk mendeteksi dan
memetakan penyebaran covid-19 di internal
perusahaan. Walaupun nanti hasilnya ada yang
tidak sesuai harapan, namun dengan ini kita
dapat memutus rantai penyebarannya dan
memetakan mana yang perlu penanganan
lebih lanjut,”kata Direktur Keuangan & SDM
Jasa Tirta II Haris Zulkarnain.

Rapid test massal secara mandiri dilakukan

Nandang Munandar, timnya sudah melakukan

Jasa Tirta II bersinergi dengan Laboratorium

koordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19

Kimia

Daerah dan seluruh individu yang terkonfirmasi

Farma. Setelah rapid test massal

dilakukan, 12 individu dinyatakan terkonfirmasi

positif telah ditangani dengan baik.

positif COVID-19 setelah dilakukan swab
terhadap 86 individu yang dinyatakan reaktif
dari hasil rapid test. Menurut Ketua Gugus
Tugas Penanganan COVID-19 Jasa Tirta II

Jasa Tirta II Bantu Korban Longsor
Sumedang
Bencana tanah longsor menerjang Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten
Sumedang pada Sabtu, 9 Januari 2021. Guyuran hujan dengan intensitas tinggi diduga menjadi
pemicu bencana longsor tersebut.
Sebagai aksi tanggap darurat terhadap bencana tersebut, Jasa Tirta II menyerahkan bantuan
pakaian layak dan air minum untuk warga yang menjadi korban longsor Sumedang. Penyaluran
bantuan tersebut diserahkan oleh Manajer PKBL Jasa Tirta II, Budhy Ramdani yang diterima oleh
Dedeng Darmawan Perwakilan Pos Gabungan Relawan Jawa Barat pada Rabu, 13 Januari 2021.
Direktur Keuangan dan SDM Jasa Tirta II Haris Zulkarnain mengatakan Jasa Tirta II ikut berduka
dan prihatin terhadap bencana yang terjadi, dan sebagai BUMN kami ingin mengulurkan tangan
meringankan beban para korban melalui bantuan air minum, sembako dan pakaian.
“Sebagai BUMN, Jasa Tirta II selalu peduli dengan lingkungan sekitar Perusahaan dan turut serta
dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera melalui bantuan untuk meringankan beban
korban bencana alam longsor,”ucap Haris.
Sementara itu, bantuan yang disalurkan berupa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), pakaian anak
dan dewasa, selimut, tikar, dan sarung.
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Effective Communication
Imam Santoso, Fitria Sari
Dalam bidang apapun, manusia tidak akan

melakukannya untuk bisa bertahan hidup

Dalam komunikasi efektif, Imam menegaskan

lepas dari komunikasi, entah komunikasi

dan terjadi begitu saja. Kita tidak harus

ada empat prinsip yang bisa dijadikan landasan

organisasi,

bahkan

memikirkannya, namun kita tidak bisa untuk

yaitu berbicara dengan efektif, artinya tidak

biasa

tidak melakukannya. Hal ini adalah bukti

bertele-tele dan terlalu banyak keterampilan

komunikasi

komunikasi
dilakukan

antar
semua

kelompok,

personal
orang.

yang

dasarnya

nyata dimana komunikasi tidak bisa lepas dari

berbicara, hal ini berkaitan dengan skill dalam

manusia adalah makhluk sosial yang tidak

Pada

manusia. Semua orang dengan keterbatasan

berbicara dan menyampaikan pesan. Gaya

bisa lepas dari manusia lainnya, termasuk juga

fisik dan mental juga berkomunikasi, terlepas

berbicara juga berkaitan dengan skill karena

untuk berkomunikasi. Ada istilah “We cannot

pesan yang disampaikan dimengerti atau tidak.

gaya berbicara seseorang akan menentukan

not communicate” yang artinya kita tidak akan
pernah bisa untuk tidak berkomunikasi.

bagaimana

orang

tersebut

akan

dinilai

Imam juga menambahkan bahwa komunikasi

audience. Mendengarkan dengan aktif juga

adalah seni untuk membuat diri dipahami

menjadi aspek penting dalam komunikasi

Bahkan sedetikpun kita tidak bisa untuk

orang lain. Dikatakan seni karena tidak ada

efektif.

tidak berkomunikasi, karena semua yang kita

formula khusus yang menjadi baku standar

biasanya juga pendengar yang aktif dimana

lakukan adalah bentuk komunikasi. Apapun

untuk

dia bisa menyerap apa yang ada di sekitarnya

bentuknya, entah itu hanya senyuman, diam,

pernyataan

bahkan ketika kita melamun dan berbicara pada

individu bisa dipahami berbeda, pesan yang

diri sendiri adalah bagian dari komunikasi. Di

diberikan komunikator (pemberi pesan) belum

dalam komunikasi sendiri ada terdapat istilah

tentu sama yang dipahami oleh komunikan

Bagaimana Komunikasi Yang Efektif

komunikasi efektif, dimana pesan yang ingin

(penerima pesan). Itulah kenapa komunikasi

Salah satu cara yang bisa dijadikan acuan

disampaikan bisa cepat diserap dan dipahami

bisa dikatakan sebagai seni. Lebih jauh lagi,

dalam

audiens /penerima pesan.

Imam memaparkan bahwa komunikasi itu

bagaimana bahasa tubuh ikut berbicara dan

layaknya cinta dimana jika porsinya sesuai,

menyampaikan pesan. Di mana mata tetap

Imam Santoso selaku Direktur Utama Jasa

maka kita akan bahagia, tetapi jika berlebihan

bisa melihat satu persatu mata audiece

Tirta II menyampaikan topik Komunikasi Efektif

maka akan membosankan.

sehingga kesan bahwa kita adalah pembicara

setiap

individu.

tadi

bahwa

Sejalan

dengan

komunikasi

tiap

pada Knowledge Sharing Session, Series 1.

dan

Seorang

dijadikan

pembicara

sebagai

pesan

yang

hebat

atau

cara

menyampaikan pesan secara efektif.

berkomunikasi

efektif

adalah

yang handal bisa muncul. Kemudian ekspresi

Program Knowledge Sharing Session adalah

Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan

wajah yang mengisyaratkan dan sesuai dengan

program inisiasi WRE-Learning Center Jasa

setiap individu dan Perusahaan. Untuk itu,

pesan yang ingin disampaikan. Misalnya,

Tirta II yang bertujuan untuk mendukung proses

komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan

ketika pesan yang ingin disampaikan ada hal

penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan

karena memberikan kejelasan dan terwujudnya

serius yang butuh perhatian, maka sewajarnya

untuk peningkatan kreatifitas dan inovasi yang

arti pesan, agar pesan yang diberikan bisa

ekspresi kita juga serius dan bisa meyakinkan

diharapkan mendukung peningkatan kinerja

tersampaikan dengan baik dan dipahami dan

bahwa pesan tersebut memang sesuai dengan

dan keberhasilan Perusahaan.

pesan tersebut bisa berubah menjadi tindakan

ekspresi kita.

yang nyata.
Selaku Direktur Utama, Imam tentu sangat
mengetahui

dan

oleh audiece seperti pakaian, gaya personal

jajarannya

terdapat tahap kognisi atau tahap mengetahui,

bahasa tubuh, suara, gaya berbicara, kata per

karena, setiap jajaran/individu mempunyai

setelah audiece mengetahui suatu pesan,

kata, ekspresi mata dan wajah dan semua

cara

Hal

maka tahap selanjutnya adalah tahap afeksi

aspek yang bisa dilihat secara langsung oleh

inilah yang menjadi salah satu faktor penentu

dimana audiece mulai sadar dan peduli

audiece yang nantinya menjadi penilaian.

apakah komunikasi tersebut dianggap efektif

tentang pesan tersebut. Sampai pada tahap

Selain itu ada aspek lain yang bisa dinilai

atau tidak

dengan

komunikasinya

setiap

bagaimana

Selain itu ada aspek lain yang juga diperhatikan
komunikasi,

berkomunikasi

memahami

masing-masing.

Mengacu

pada

tahap-tahap

yang terakhir yaitu behavioral dimana setelah

oleh audiece yaitu kondisi mental, cara kita

yang

audiece mengetahui dan mulai bersimpati atau

tersenyum, kekuatan gestur tubuh dan lainnya.

dibawakan oleh pria yang memiliki banyak

peduli dengan pesan tersebut, maka audiece

pengalaman

akan melakukan tindakan sesuai dengan pesan

Selain membahas tentang komunikasi efektif,

yang disampaikan.

Imam juga membahas tentang hambatan-

Jika

mengacu

pada

pembahasan

memimpin

ini,

komunikasi

itu seperti bernafas, dimana kita harus
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menambahkan

kita mendengarkan. Banyak orang mendengar

efektif terdapat lima pilar yaitu Respect dimana

bukan untuk memahami tapi untuk membalas

sifat dasar orang yang ingin dihargai, kemudian

pesan yang disampaikan, entah itu sanggahan,

empathy dimana kemampuan mendengar,

opini dan lain sebagainya dan hal itu ia nyatakan

mengerti dan merasakan langsung apa yang

sebagai masalah terbesar dalam komunikasi.

dirasakan audiece adalah salah satu kunci

Selain itu kecemasan di dalam berkomunikasi

utama dalam menjalankan komunikasi efektif.

dengan

audiece

juga

merupakan

bahwa

dalam

komunikasi

salah

Selanjutnya ada Audible dimana kita bisa

satu hambatan, seperti, demam panggung,

didengarkan atau dimengerti. Clarity yang

kecemasan dalam berbicara, dan interupsi dari

berarti jelas dan terbuka serta yang terakhir

audiece.

adalah Humble dimana kita harus tetap rendah
hati.

Di

dalam

pemaparannya,

menjelaskan

tentang

Imam

juga

bagaimana

cara

Pada Knowledge Sharing Session ini juga

mempersuasi audiens. Direktur Utama Jasa

dilengkapi dengan sesi tanya jawab. Banyak

Tirta II ini memaparkan salah satu cara

pertanyaan yang masuk terkait komunikasi

untuk mempersuasi audiece adalah dengan

dan dijawab serta dibahas secara gamblang

memberikan bukti sosial, karena menurut

oleh Imam. Di akhir sesi, Fitria Sari selaku

penelitian

orang

moderator, menutup dengan menyampaikan

cenderung ingin mengeksklusifkan diri dengan

resume singkatnya bahwa komunikator yang

sekelompok

baik adalah pendengar yang baik, pendengar

pada

dasarnya

orang-orang

setiap
yang

memiliki

keyakinan kuat.

“

cara untuk mempersuasi
audiens adalah
dengan memberikan
bukti sosial, karena
menurut penelitian
pada dasarnya setiap
orang cenderung ingin
mengeksklusifkan diri
dengan sekelompok
orang-orang yang
memiliki keyakinan kuat.

“

hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu cara

yang baik adalah pendengar yang mempunyai
kemampuan empati yang baik.

Selain itu cara persuasi yang baik adalah
dengan

suara

yang

dalam

atau

deep

voice sehingga terkesan meyakinkan dan
memberikan simbol respek, kekaguman dan
berkarakter. Selain deep voice dan social proof,
kita juga bisa menggunakan brand image
dimana kita melabeli diri kita sendiri sesuai
apa yang inginkan dan sesuai dengan apa
yang ingin orang lihat dari diri kita, ditambah
dengan pengetahuan yang mumpuni tentang
pesan yang disampaikan maka kita akan bisa
mempengaruhi orang lain dengan efektif.
Sebelum

menutup

paparannya,

Imam
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MILLENIALS AND
DIGITAL LEADERSHIP
Haris Zulkarnain, Khairani Nazmi

WRE-Learning Center Jasa Tirta II kembali

yang efektif dalam merealisasikan visi dan misi

dipengaruhi

menghadirkan Knowledge Sharing Session,

perusahaan, selalu menjaga hubungan baik

business process & development, Information

Series 2. Suasana sharing session ini yang

dengan berbagai pihak, mampu menyesuaikan

& Communication Technology, New Business

bertemakan ‘Millenials dan Digital Leadership

diri dan mempunyai kemampuan memotivasi

Areas & Asset Optimization serta regulatory

Dalam Transformasi Jasa Tirta II’ cukup hangat

dan mengarahkan tim demi mencapai tujuan.

transformation.

namun tetap serius karena pembahasan yang

Haris juga menyoroti tentang transformasi

dibawakan cukup menarik oleh narasumber

yang

II

Poin kedua adalah peningkatan efisiensi biaya

Haris Zulkarnain, Direktur Keuangan dan SDM

dengan

teknologi

yang di dalamnya termasuk efisiensi alokasi

Jasa Tirta II serta moderator Khairani Nazmi,

dan persaingan yang semakin massif dan

dana, pemusatan keuangan, dan pemilihan alat

Captain Hydrogen Millennial. Topik ini sebagai

kompetitif. Hal tersebut dibuktikan dengan

yang cocok dalam melakukan efisiensi biaya

gerbang pembuka untuk kemajuan Jasa Tirta

banyaknya perusahaan dengan skala kecil

tersebut. Poin ketiga sendiri adalah Business

II di bidang digital. Secara utuh kebutuhan

tapi mampu bersaing mendapatkan konsumen

Diversification atau pembagian bisnis menjadi

akan kemampuan dan kemajuan digital tidak

dengan perusahaan skala besar. Hal tersebut ia

beberapa bidang yang berhubungan tetapi

bisa dibendung lagi. Semua Perusahan, baik

sebut sebagai Disruption dimana pemanfaatan

tetap menghasilkan profit yang bagus, Dalam

yang skala kecil maupun besar, membutuhkan

teknologi digital lah yang menjadi kunci utama

hal ini beberapa bisnis yang bisa dijalankan

kemampuan dan kemajuan digital untuk

persaingan tersebut.

sesuai dengan bidang Jasa Tirta II adalah

mempermudah

operasional

harus

dilakukan

alasan

di

Jasa

perkembangan

Tirta

perusahaan

tersebut.

beberapa

hal

yaitu

people,

Energi, Tanah dan Properti, Ecotourism dan
Contoh nyata adalah kasus Kolkata dan

beberapa bidang lainnya.

Singapura dimana kedua kota tersebut samaHaris memaparkan bagaimana kepemimpinan

sama merupakan kota berkembang pada

Sejalan dengan itu Haris juga memaparkan lima

bisa sangat efektif jika sudah bersinergi dengan

tahun 1900. Setelah beberapa tahun berlalu

pilar strategis pengelolaan SDA yang berpacu

program digital. Ia juga menegaskan beberapa

kedua kota tersebut ternyata berbanding

pada visi Jasa Tirta II “Menjadi Perusahaan

poin perlunya melakukan transformasi digital

terbalik dimana Singapura menjadi maju

Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya

di Jasa Tirta II, kemudian tantangan dari

sementara Kolkata masih jalan ditempat

Air Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030”

transformasi itu sendiri.

dan tidak ada kemajuan. Yang membedakan

kemudian di dalamnya terdapat beberapa

keduanya adalah pemanfaatan teknologi untuk

hal penting yang juga harus disorot demi

Digital Leadership menurut Haris adalah

kebutuhan perkembangan dan bisnis sehingga

menuju visi 2030 tersebut yaitu: operasi dan

pemimpin yang memahami dan menguasai

terlihat jauh perbedaannya.

pemeliharaan, sistem informasi, keuangan dan

teknologi

dan

mampu

memanfaatkannya

pemberdayaan, perencanaan dan konservasi.

untuk kemajuan organisasi. Hal tersebut

Senada

dipertegas dengan beberapa kemampuan yang

membandingkan

tentang

Selain transformasi secara menyeluruh, Haris

harus dimiliki oleh Digital Leadership yaitu

pentingnya transformasi di organisasi Jasa

juga menjelaskan tentang tantangan dalam

memahami dan memanfaatkan teknologi yang

Tirta II dengan tiga poin yaitu : Poin pertama,

transformasi di Jasa Tirta II yaitu, beberapa

ada, kemudian memiliki pandangan dan cara

Business Supporting dimana di dalamnya

karyawan sudah masuk dalam zona zaman
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dengan

hal
dan

tersebut,
menyoroti

Haris

SDM unggul

berinovasi

millennials tersebut beberapa karakteristik

dan menghadapi resiko lainnya. Kemudian

tidak

semua

untuk

berikut sangat membantu mengembangkan

penerapan teknologi yang baru yang sangat

perusahaan. Beberapa diantaranya adalah

mungkin ditentang karena alasan zona aman,

penyelesaian masalah yang kompleks, critical

dan yang terakhir adalah sumber daya manusia

thinking,

yang berkompetensi yang harus dimilki oleh

kolaborasi, cerdas secara emosional, membuat

kreatifitas,

people

management,

Jasa tirta II demi menghadapi tantangan

keputusan yang baik, selalu berorientasi pada

transformasi tersebut.

pelayanan, pandai bernegosiasi dan yang
terakhir adalah mempunyai pengetahuan yang

Peran milenial dalam transformasi tersebut

fleksibel atau bisa dikatakan pengetahuan

juga dibahas lebih lanjut, karena pada dasarnya

yang luas.

millennials yang saat ini berusia antara 20-40
tahun mempunyai kriteria yang cocok dengan

Hal yang juga tidak kalah penting adalah core

Digital Leadership ini. Data menyatakan bahwa

value atau nilai inti dari Jasa Tirta II sebagai

42% milenial ingin bekerja di perusahan yang

bagian dari BUMN adalah selalu menerapkan

mempunyai dampak positif kepada dunia,

AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis,

dalam hal ini sejalan dengan Jasa Tirta II yang

Loyal,

selalu memperhatikan aspek konservasi. Fakta

landasan dasar dalam bekerja sehingga secara

unik lainnya adalah 45% dari milenial lebih

keseluruhan, BUMN bisa saling bersinergi dan

mempertimbangkan pekerjaan yang fleksibel

bersatu dalam memajukan ekonomi Indonesia.

Adaptif

dan

Kolaboratif

“

Faktanya 85%
milenial sangat
familiar dengan
perkembangan
teknologi dan
mempunyai
respon yang
cepat terhadap
perkembangan.

sebagai

“

sehingga

daripada gaji itu sendiri. Kemudian 71%
menginginkan hubungan yang berarti dengan
rekan kerja mereka.
Fakta

selanjutnya

sangat

familiar

adalah

85%

dengan

milenial

perkembangan

teknologi dan mempunyai respon yang cepat
terhadap

perkembangan.

75%

millennials

mengatakan ingin bekerja di tempat dimana
dia bisa memberikan dampak secara langsung
terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir
adalah fakta yang cukup mengejutkan bahwa
sekitar 89% milenial belum mampu untuk
memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
Oleh karenanya butuh SDM yang unggul yang
bisa menjawab semua tantangan dan fakta
menarik tersebut.
Selain

pemaparan

tentang

karakteristik
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PERSONAL BRANDING
Indriani Widiastuti, Fitria Sari
Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia,

mana, legacy, nama baik keluarga dan bangsa

“Personal branding sendiri itu otentik atau apa

pembentukan karakter dan nilai diri harus

adalah hal penting yang harus dilakukan.

adanya yang dibangun secara berkelanjutan

diperhatikan meningkatkan daya jual personal

dan

terus

menerus”

ucap

Indriani

lagi.

kepada perusahaan atau bahkan daya jual

"Tentu almarhum Bapak saya, Haji Muhammad

Berkaitan dengan Personal Branding, Indriyani

perusahaan itu sendiri di mata customer atau

Thohir selalu menekankan kami sekeluarga

menjelaskan

pelanggan karena mempunyai Sumber Daya

agar dapat meninggalkan legacy dan selalu

Personal Branding itu tidak instan karena

Manusia (SDM) yang unggul. Hal ini juga yang

menjaga nama baik keluarga, pribadi dan

butuh bertahun-tahun lamanya dan hal ini

dilakukan oleh Jasa Tirta II dalam rangka

bangsa," Ucap Erick Thohir yang dikutip oleh

juga cukup sesuai dengan kutipan diambil dari

meningkatkan SDM yang ada sehingga bisa

Indriani.

ucapan Warren Buffet, seorang investor sukses

bersaing baik di lingkup nasional, maupun
internasional.

bahwa

untuk

membangun

sangat terkenal di dunia investasi. “it takes 20
Wanita yang mendapatkan dua gelar Magister

years to build a reputation and five minutes to

di UGM dan UI ini juga memaparkan bahwa

ruin it”. Hal inilah yang menjadikan reputasi

Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta

Personal Branding yang dilakukan oleh Erick

adalah aset berharga. Reputasi juga yang akan

II Indriani Widiastuti memberikan beberapa

Thohir tersebut yang membuahkan core value

menentukan apakah kita bisa dipercaya oleh

poin penting terkait dengan pembentukan

yang sekarang dipakai sebagai value BUMN

orang lain atau tidak.

karakter diri dalam Knowledge Management

yaitu AKHLAK yang berarti: Amanah, Kompeten,

Sharing bertajuk Personal Branding. Kekuatan

Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

personal branding sangat kuat dan akan

Selain kutipan dari Warren Buffet, Indriani juga
mengutip peribahasa Indonesia yang berkaitan

terus melekat pada pikiran audiens dengan

Indriani menjelaskan latar belakang lain kenapa

dengan legacy dan personal Branding yaitu

persepsi yang sama. Contohnya adalah, ketika

personal branding menjadi bahan penting

“Gajah mati meninggalkan gading, harimau

kita mendengar nama Bill Gates, maka yang

dalam pengembangan SDM di Jasa Tirta II,

mati meninggalkan belang, Manusia mati

terbayang dalam benak kita adalah Microsoft

yaitu dikarenakan jumlah pegawai yang ada

meninggalkan nama.” Peribahasa lain yang

atau salah satu orang terkaya di dunia.

di Jasa Tirta II lebih banyak adalah anak muda

dikutip adalah tentang bagaimana reputasi

yang sedang meniti karir sehingga personal

bisa rusak begitu saja dalam waktu singkat

Kesan tersebut tentu saja akan terus menerus

branding tersebut sangat dibutuhkan. Hal

ketika seseorang tidak bisa mengontrol dirinya

menempel pada Bill Gates karena dari awal

tersebut guna mewujudkan SDM di Jasa Tirta

yaitu “karena nila setitik rusak susu sebelanga“

dia membangun karir dan personal dirinya

II untuk tahu bagaimana cara memposisikan

Secara umum, kita bisa menyimpulkan bahwa

sebagai pendiri Microsoft yang menjadikan

dan membangun citra diri kedepannya. Hal ini

Personal Branding adalah orang membicarakan

dirinya sebagai salah satu orang terkaya di

tentu saja sangat penting karena bukan tidak

kita, ketika kita tidak ada bersama mereka,

dunia. Berbeda lagi jika kita mendengar nama

mungkin SDM di Jasa Tirta II akan berkembang

karena faktanya ketika seseorang menjadi

Elon Musk, maka yang terlintas dalam pikiran

dan meniti karir di tempat lainnya sehingga

bahan pembicaraan maka yang akan dibahas

kita bisa jadi Tesla atau SpaceX dan beberapa

pembentukan Personal Branding ini dirasa

adalah kesan yang mereka dapatkan dari orang

kesan lainnya. Hal inilah yang dinamakan

sangat penting.

tersebut, dan kesan tersebut adalah hasil dari

Personal Branding. Personal Branding sendiri

Personal Branding.

tidak datang begitu saja, tapi dibangun dengan

Indriani melanjutkan bahwa ada perbedaan

usaha.

mendasar antara Personal Branding dengan

Lebih lanjut, Indriani menjelaskan strategi

pencitraan atau jaga image. Dimana keduanya

Personal Branding baik secara langsung

Indriani juga menjelaskan tentang Reputasi

mungkin memiliki output yang sama yaitu

maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu

yang dibangun Menteri BUMN Erick Thohir

kesan yang baik, tapi perbedaannya cukup

kesan dan sikap kita ketika bertemu langsung

dimana reputasi dan legacy merupakan pesan

signifikan

atau

yang kerap diutarakan Almarhum Muhammad

bagaimana membuat gambaran diri lebih baik

seseorang. Kemudian strategi tidak langsung

Thohir, Bapak dari Erick, semasa hidupnya. Di

daripada usaha (kerja keras) yang dimiliki.

yang memanfaatkan media sosial sebagai
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dimana

pencitraan

adalah

berbicara

secara

langsung

dengan

SDM unggul

alat branding. Diakui atau tidak, media sosial

Setelah

ternyata menjadi alat yang sangat ampuh dalam

paparannya,

membangun personal branding. Hal tersebut

ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya

kepribadian dan keunggulan khusus seseorang

bisa kita lakukan dengan cara memposting

jawab yang dipandu oleh Fitria Sari, selaku

dan dikemas menjadi suatu identitas yang

sesuatu yang berhubungan dengan personal

moderator. Sebelum sesi ini diakhiri, Fitri

memiliki kekuatan lebih dibanding orang

branding yang ingin kita bangun.

menutupnya dengan meringkas apa yang

lain dan berkesan positif yang dilakukan

telah disamapaikan narasumber bahwa dalam

secara konsisten dan berkelanjutan. yang

Indriani

Session

Personal Branding merupakan proses yang
akan

membawa

ketrampilan,

kompetensi,

menghadapi sekaligus upaya memenangkan

pada akhirnya akan berdampak positif pada

persaingan yang semakin ketat, seseorang

peningkatan performance seseorang.

branding yang langgeng yaitu harus jujur dan

perlu “memasarkan-diri” dengan menggunakan

jadi diri sendiri, kemudian terus mau belajar

strategi yang efektif dan relevan, dengan

Fitri juga mengutip statement dari John

dan mengembangkan diri. Konsisten dengan

menawarkan kompetensi atau keunggulan

Jantsch, Personal Branding is the art of

citra yang ingin kita bangun, mempunyai

khusus yang mampu mendapatkan positioning

becoming knowable, likable and trustable.

kompetensi yang berkaitan dengan personal

positif di kalangan orang banyak.

Personal Branding adalah seni menjadi orang

sedang

beberapa

Sharing

poin

yang

dengan

manyampaikan

Knowledge

penting mengenai cara mendapatkan personal

branding

menutup

narasumber

dibangun,

dan

yang dikenal, disukai, dan dipercaya. Milikilah

cakap dalam memanfaatkan sosmed untuk

Startegi

membangun citra positif diri.

membangun

yang

efektif

sebuah

adalah

personal

dengan
branding.

Personal

Branding

yang

postif,

dengan

optimalisasi keterampilan, kompetensi dan
kepribadian yang baik.
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OPERASI DAN PENGELOLAAN
BANGUNAN AIR DAN
PERENCANAAN IRIGASI
MODERN
Anton Mardiyono, Anom Soal Herudjito, Fitria Sari

Operasi dan Pengelolaan Bangunan Air dan

bentuk dan letak dari Waduk Ir.H. Djuanda

perlu diketahui adalah bahwa setiap irigasi

Perencanaan Irigasi Modern adalah tema

awalnya tidak berbentuk lurus seperti sekarang,

mempunyai

Kuliah Umum yang merupakan kolaborasi

tapi melengkung. Perubahan dilakukan karena

untuk mengurus dan menyelesaikan masalah

antara ITB dan Water and Renewable Energy

adanya lapisan tanah lempung yang berpotensi

kebutuhan air baku di setiap saluran induk.

Learning Center, Jasa Tirta II; dihadiri oleh

merusak pondasi dan bentuk dari waduk

banyak peserta diantaranya mahasiswa ITB

tersebut, bahkan akan menimbulkan kerusakan

Sebagai tambahan bahwa ada beberapa

program studi Teknik dan Pengelolaan Sumber

besar jika tidak dilakukan tindakan langsung.

prasarana

Daya Alam, serta beberapa peserta umum

Maka tindakan yang paling cocok saat itu

operasional

lainnya yang sebagian besar merupakan

adalah mengubah bentuk bendungan tersebut

diantaranya adalah main canal, drainage,

praktisi dibidang Sipil SDA atau masyarakat

menjadi lurus.

hydraulic pump dan berbagai prasarana lainnya

yang

Manager

biasa

saluran

tersendiri

digunakan

induk

ini,

dalam

beberapa

yang menunjang keberlangsungan distribusi

umum yang dengan setia mengikuti kuliah
Secara keseluruhan, terdapat tiga bendungan

umum tersebut.

General

air baku kepada masyarakat.

dan uniknya, tiga bendungan tersebut dikelola
Narasumber Kuliah Umum kali ini adalah

oleh tiga perusahaan berbeda sehingga bisa

Keuntungan dengan adanya Jasa Tirta II

Anom Soal Herudjito, ST., MT. atau yang biasa

lebih fokus kepada fungsinya masing. Ketiga

sebagai perusahaan yang bertanggung jawab

disapa Anom ini merupakan tenaga ahli yang

bendungan tersebut adalah: Waduk Saguling

mengurus Saluran Induk Tarum ini adalah,

dimiliki Jasa Tirta II di bidang Sipil SDA dan

yang dikelola oleh PT. Indonesia Power

secara langsung ikut andil dalam program

saat ini menjabat sebagai Special Expertise

yang fokus pada pemanfaatan energi listrik.

ketahanan pangan nasional karena Jasa Tirta

Tk. I Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Jasa

Kemudian Waduk Cirata yang dikelola oleh PT.

II memberikan distribusi air baku kepada petani

Tirta II. memberikan materinya yang cukup

PJB yang juga fokus pada pemanfaatan energy

yang membutuhkan. Kontribusi lainnya adalah

detail

pengelolaan

listrik, dan yang terakhir adalah Waduk Jatiluhur

pengendalian

dan perencanaan irigasi harus dilakukan dan

yang dikelola oleh Jasa Tirta II dengan fokus

energinasional, karena seperti yang sudah

sejarah awal pembentukan bendungan Ir. H.

pada pemanfaatan air untuk mendapatkan

diketahui bahwa bendungan dimanfaatkan

Djuanda serta aliran irigasi .

multi fungsi dari air tersebut. Bukan hanya pada

untuk PLTA. Ketahanan fungsi prasarana SDA,

mengenai

bagaimana

banjir,

kemudian

ketahanan

energi listrik, tapi juga pemanfaatan air baku

ketahanan daya dukung DAS, ketahanan air

Pria lulusan Teknik ITB tahun 1997 ini

untuk kebutuhan manusia dan pengembangan

minum dan industri.

memberikan paparan mengenai sejarah awal

di sektor pariwisata.
Semua keuntungan tersebut diberikan untuk

dibangunanya bendungan yaitu dari tahun
1957-1967 Pembangunan bendungan tersebut

Penjelasan dilanjutkan oleh Anom mengenai

kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan

yang memakan waktu selama 10 tahun. Selain

pembagian Citarum yang dibagi menjadi 3

dasar, baik untuk pangan dan kebutuhan primer

itu bendungan tersebut mempunyai riwayat

bagian yaitu Hulu, Tengah, dan Hilir dengan

lainnya. Secara umum Jasa Tirta II lebih unggul

yang panjang dimana groundbreaking

luas sekitar 6000 kilometer persegi dan

dari dua perusahaan lainnya yang hanya fokus

panjang sungai sekitar 270 meter.

bergerak di bidang pemanfaatan energy listrik.

atau

peletakan batu pertama dilaksanakan pada

Wilayah kerja Jasa Tirta II meliputi beberapa

zaman Soekarno menjabat menjadi Presiden,
kemudian diresmikan pada zaman Soeharto

Lebih lanjut, Anom juga menjelaskan tentang

Kabupaten dan kota seperti Bekasi, Karawang,

menjadi presiden.

3 daerah irigasi Jatiluhur yaitu: Saluran Induk

Bogor, Cianjur, Purwakarta, Bandung , Subang

Tarum Barat, Saluran Induk Tarum Timur

Dan Indramayu.

Anom juga menambahkan, secara geografis,
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dan Saluran Induk Tarum Utara. Hal yang
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Anom juga menjelaskan bahwa pengelolaan

juga menggaris bawahi bahwa perencanaan

sumber daya air yang dilakukan oleh Jasa

dan kompleksitas setara dengan fungsi yang

Tirta

diperoleh.

II

meliputi

beberapa

hal

penting

system, water for food security system.
Setelah sesi pemaparan dilanjutkan dengan
sesi diskusi dengan Civitas Akademika ITB.

yaitu: operasi pemeliharaan SDA, operasi
dari

Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh

irigasi sekunder, pemeliharaan sumber daya

pembangunan suatu bendungan, itu artinya,

para mahasiswa ITB terkait Pengeloaan SDA.

air,

nilai

Selain itu, terdapat harapan-harapan yang

jaringan

irigasi

pemeliharaan

primer,

operasi

jaringan

irigasi

jaringan
primer,

pemantauan, kalibrasi, dan evaluasi kualitas

“Semakin

banyak

kompleksitas

yang
dari

diperoleh

perencanaannya

semakin tinggi” Ucap Anton.

disampaikan oleh para pihak diantaranya agar
kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan secara

dan kuantitas air, pemberdayaan masyarakat
pemeliharaan

Kemudian, Anton juga menyorot beberapa hal

sungai, penyebarluasan hasil pemantauan dan

terkait Smart Water Operation atau SWO yang

evaluasi.

sudah terintegrasi secara realtime dengan

Kuliah Umum ditutup dengan resume singkat

beberapa titik yang dianggap memiliki urgensi

yang disampaikan oleh Fitria Sari, sebagai

Saat ini air mulia menjadi barang yang sangat

yang tinggi. Selain itu, SWO mempunyai tiga

moderator. Fitri kembali menekankan benefit

berharga dimana sumber kehidupan tidak akan

modul utama yang berkaitan dengan air yaitu

pengelolaan SDA di WS Citarum serta Kegiatan

lepas dari air, hal ini senada dengan apa yang

flood early warning system, water security

Pengelolaan SDA oleh Jasa Tirta II.

,

melaksanakan

konservasi,

berkelanjutan.

disampaikan Anom bahwa air sudah bergeser
menjadi barang yang sangat berharga.
“Intinya air baku sekarang sudah menjadi hal
yang semakin lamgka dan bernilai sehingga
manajemen pengalokasiannya dituntut lebih
profesional” Ungkap Anom kepada semua
peserta.
Narasumber

selanjutnya

adalah

Anton

Mardiyono, ST., M.Tech. Selain beliau adalah
tenaga ahli di bidang Sipil SDA yang dimiliki
Jasa Tirta II, beliau juga menjabat sebagai
Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa
Tirta II. Anton menyampaikan beberapa hal
diantaranya fungsi dari bendungan itu sendiri
adalah memaksimalkan fungsi air sehingga
bisa dipakai untuk beberapa fungsi lainnya. Dia
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Vaksinasi

BUMN Tekan Pen
Pandemic Covid-19 sudah menjadi wabah
Internasional, hampir seluruh Negara di dunia
termasuk Indonesia juga terdampak secara
langsung virus ini, sampai beberapa sub bisnis
yang berkaitan dengan layanan dinyatakan
‘Mati Suri’ seperti yang terjadi di sektor
pariwisata.

Covid-19

memaksa

beberapa

tempat wisata ditutup sementara sampai
waktu yang tidak ditentukan.
Selain itu pandemi ini juga berimbas secara
langsung kepada UMKM yang bisa dikatakan
sebagai salah satu tonggak ekonomi negara,
dan beberapa sektor lainnya yang secara
langsung terdampak. Hal inilah yang menjadi
motivasi pemerintah beserta BUMN untuk
membentuk dan mempercepat terbentuknya
herd immunity atau kekebalan komunitas demi
menekan angka penyebaran covid-19.
Hal ini dilakukan agar semua orang bisa
merasa aman dan nyaman ketika berada di luar
rumah, namun tetap protokol kesehatan juga
harus dijaga dan dilakukan seperti menjaga
jarak, mencuci, tangan dan menggunakan
masker. Ketiga hal tersebut adalah langkah
preventif agar penyebaran bisa ditahan dan hal
itu dimulai dari tiap individu itu sendiri.
Menurut Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara
Vaksinasi Kementerian Kesehatan, pemerintah
melakukan berbagai cara untuk mempercepat
herd immunity yang saat ini sedang menjadi
perhatian banyak pihak, karena dirasa menjadi
salah satu cara dalam menekan penyebaran
virus tersebut.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan
adalah pemerintah, pihak swasta dan BUMN
melakukan vaksinasi massal dan Siti Nadia
menilai lokasi vaksinasi tersebut harus terus
diperbanyak agar cepat terciptanya herd
immunity ini.
Langkah lain yang juga dilakukan oleh BUMN
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nyebaran Covid-19
baru-baru ini adalah bekerjasama dengan Petra
Medika Health Care dalam memberikan layanan
vaksin gratis kepada masyarakat khususnya
lansia. Hal tersebut diawali di Jakarta dan akan
berlanjut di kota lainnya seperti Semarang,
Surabaya, Bandung dan berbagai kota besar
lainnya. Hal ini semata ingin memberikan yang
terbaik dari BUMN kepada masyarakat.
Di beberapa sektor perusahaan milik BUMN
seperti PT KAI juga melakukan langkah taktis
guna menekan jumlah penyebaran covid-19, hal
tersebut terbukti dengan adanya peningkatan
layanan

pra

keberangkatan

penumpang

dengan memberikan layanan GeNose C19.
Dilansir dari laman resmi BUMN, layanan
GeNose ini sudah bisa menjadi sepaket
dengan harga tiket dengan biaya lebih murah
dan mengurangi kontak fisik dengan petugas
lainnya di stasiun.
"Inovasi ini membuat pelanggan lebih praktis
dan aman, dimana pembayaran tiket KA dan
Genose sudah dilakukan melalui aplikasi.
Kontak fisik dengan petugas juga terhindarkan
karena pembayaran sudah dilakukan secara
cashless," ujar Joni selaku Public Relation PT
KAI dilansir dari laman resmi BUMN.
Selain itu beberapa perusahaan milik BUMN
seperti Angkasa Pura juga melakukan langkah
preventif dengan memberlakukan beberapa
aturan

baru

terkait

penerbangan

yaitu:

menunjukan hasil tes PCR maksimal 3x24
jam, pada saat kedatangan akan dilakukan tes
ulang dan karantina terpusat 5x24 jam. Dan
beberapa aturan lain demi menekan angka
laju penyebaran covid-19 yang sudah mulai
bermutasi.
Semua langkah yang dilakukan BUMN tersebut
demi keberlangsungan kesehatan masyarakat
dan berjalannya ekonomi negara sehingga
motto BUMN yang berasas pada AKHLAK terus
bisa berjalan dan terealisasi dengan baik
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APLIKASI SIMON
Jasa

Tirta

II

menyadari,

di

tengah

perkembangan teknologi modern yang terjadi
sangat cepat, dibutuhkan adaptasi yang tepat
untuk menyeimbangi sentuhan teknologi yang
kini telah menjamah hampir seluruh bagian
kehidupan masyarakat. Teknologi pun semakin
banyak

digunakan

oleh

berbagai

pihak

mulai dari individu hingga perusahaan untuk
menunjang aktivitas sehari-harinya.
Sebagai perusahaan yang telah melanglang
buana dalam usaha pengelolaan air hingga
lebih dari setengah abad lamanya, Jasa Tirta
II telah melihat berbagai perkembangan bisnis
mulai dari yang konvensional hingga yang
termutakhir. Saat ini, Jasa Tirta II memandang
bahwa perkembangan teknologi tersebut telah
menjadi salah satu kebutuhan penting dalam
mendukung Jasa Tirta II menjalankan tugas
dan perannya untuk pengelolaan air dan energi
yang menjadi bidang usaha perusahaan. Oleh
karena itu, sebagai upayanya untuk beradaptasi
dalam hal teknologi modern dan sebagai upaya
untuk mempermudah proses pengelolaan air
dan organisasinya, Jasa Tirta II turut memberi
perhatian dalam sistem informasi perusahaan.
Hal tersebut diwujudkan melalui pemutakhiran
Information and Communication Technology
(ICT) dalam lingkungan kerja Jasa Tirta
II. Sejak bulan Januari 2020 hingga saat
ini, resources internal IT Jasa Tirta II yang
berada pada Bidang Teknologi Informasi &
Komunikasi, Divisi Renstra & TIK menghadirkan
transformasi

bidang

teknologi

informasi

melalui langkah membangun berbagai aplikasi.
Sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam
aspek teknologi informasi dalam perusahaan,
resources internal IT Jasa Tirta II membuat
sejumlah aplikasi yang bersifat “quick win”
dengan harapan bahwa aplikasi-aplikasi ini
dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh
insan Jasa Tirta II guna menunjang kinerja
perusahaan. Aplikasi-aplikasi yang berhasil

56

Maret 2021

.

EDISI 4

advertorial

NA & SIKAWAN
dikembangkan diantaranya Sistem Monitoring
Absensi Online (SIMONA) dan Sistem Informasi
Karyawan (SIKAWAN).
Sistem Monitoring Absensi Online (SIMONA)
dibangun dengan harapan dan tujuan agar dapat
menjadi aplikasi yang dapat mempermudah
insan Jasa Tirta II, dari karyawan, PWT, hingga
tenaga outsource yang bekerja di lingkungan
Jasa Tirta II dalam melakukan absensi secara
real time melalui perangkat HP (android) yang
dimiliki.
Guna menunjang performanya, aplikasi ini
telah terintegrasi dengan Aplikasi Pengelola
Database Karyawan atau Sistem Informasi
Karyawan Jasa Tirta II. Selain menyajikan
fitur utama yakni absensi saat insan Jasa
Tirta II akan melakukan absensi masuk dan
pulang kerja, aplikasi ini juga menyediakan fitur
pelaporan pelaksanaan program Work From
Home, perjalanan dinas, serta pengajuan cuti
secara online.
Sistem

Informasi

Karyawan

merupakan

aplikasi yang dihadirkan guna mempermudah
pelaksanaan pembaharuan database Biodata
Karyawan dan PWT Jasa Tirta II secara mandiri.
Selain fitur utama tersebut, dalam aplikasi ini
terdapat berbagai fitur untuk mempermudah
Divisi SDM dalam pengelolaan database
Karyawan dan PWT Jasa Tirta II, termasuk di
dalamnya mengelola data kenaikan gaji berkala
dan grade yang tidak lagi ditentukan secara
manual. Secara mandiri, seluruh karyawan
juga dapat melihat portofolio masing-masing
seperti daftar riwayat hidup, riwayat pelatihan,
riwayat karir dan lainnya.
Diharapkan seluruh program pengembangan
IT Jasa Tirta II baik dari sisi pengembangan
aplikasi, infrastruktur dan perbaikan tata
kelola mampu memberikan dampak positif
dan meningkatkan kinerja Jasa Tirta II secara
keseluruhan.
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