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Water is life,
and clean water means health.
- Audrey Hepburn -
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DARI REDAKSI
Assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera untuk kita
semua.
Sebagaimana kita ketahui bahwa
sebuah aturan berfungsi sebagai
alat pengendali agar kinerja
pegawai pada suatu organisasi
dapat berjalan dengan baik.
Salah satu cara yang efektif
untuk meningkatkan kinerja
pegawai adalah dengan
menerapkan budaya disiplin
berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

REDAKSI
HUMAS
PUSAT LITBANG
SUMBER DAYA AIR
Jl. Ir. H. Juanda No. 193,
Bandung (40135)
SK Kepala Pusat
Litbang Sumber
Daya Air
No.30/KPTS/La/2013

Dalam edisi Buletin Pusair kali
imi Redaksi akan memuat
informasi tentang Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Penerapan
Disiplin Pegawai di Lingkungan
Puslitbang SDA.

Selamat membaca...

Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta
penerapan disiplin pegawai, Puslitbang SDA
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin Pegawai di
Lingkungan Puslitbang SDA, bertempat di Ruang
Sidang Lantai 3 dengan melibatkan seluruh
pegawai yang berada di kantor pusat Bandung.
Tujuan kegiatan ini untuk memberikan
pemahaman kepada seluruh pegawai di Puslitbang
SDA terkait peraturan disiplin pegawai, juga
kepada para atasan langsung terkait penerapan
dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin
kepada pegawai yang terindikasi melakukan
pelanggaran disiplin secara cepat dan tepat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Puslitbang
SDA William M. Putuhena yang diwakili oleh
Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ratna Adiana
menyampaikan bahwa, “Dikarenakan hasil
monitoring disiplin pegawai saat ini cukup banyak
pelanggaran disiplin kepegawaian termasuk kasus
pidana yang dilakukan pegawai Kementerian PUPR
dan belum ditindaklanjuti secara tuntas sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku”.
Oleh karena itu Pejabat yang berwenang dalam hal
ini atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman
disiplin kepada pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang
berwenang tidak menjatuhkan hukuman disiplin
kepada pegawai yang melakukan pelanggaran
maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman
disiplin juga oleh atasannya.
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Selain itu, dalam rangka pengawasan kepada para
pegawai, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Danis H. Sumadilaga telah memutuskan untuk
membentuk Tim Disiplin di setiap Puslitbang dengan
diketuai oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Beliau
juga menyampaikan bahwa, “Penegakkan disiplin amat
penting untuk suksesnya pelaksanaan tugas Pusat Litbang
Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Air.
Tugas ini harus dapat mendukung terciptanya mutu
penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat dibidang SDA”.
Dalam mendukung pemahaman para pegawai, Kasubid
Pengolahan Badan Pertimbangan Kepegawaian Dwi
Wahyudi Budiman, dan Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian Sriyono selaku narasumber memberikan
paparan kepada seluruh pegawai Puslitbang SDA dengan
presentasi yang menarik dan interaktif. Adapun peraturan
yang menjadi materi pada kegiatan Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis ini diantaranya:
1.PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
2.PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
3.PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
4.Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai.

Tata Naskah Dinas di lingkungan
Kementerian PUPR
Terkait dengan perubahan kebijakan pedoman Tata
Naskah Dinas dari Permen PU No. 37/PRT/M/2007
menjadi Permen PU No. 07/PRT/M/2016, Badan Litbang
Kementerian PUPR berkoordinasi dengan seluruh staf
Pusat Litbang yang terkait mengadakat Rapat Koordinasi
Tata Naskah Dinas (TND). Kegiatan yang berlangsung
selama 2 hari di kantor pusat Puslitbang SDA ini membahas
tentang Pedoman Naskah Dinas baik yang konvensional
maupun online, serta praktek menggunakan aplikasi Tata
Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

Pada tahun anggaran 2016 Badan Litbang PUPR mampu
melakukan penyerapan anggaran sebesar 91.57% yaitu
sebesar Rp 501.701.681,- dari pagu sebesar Rp.
547.863.524,- mengalami penurunan sebesar 3.19% dari
realisasi tahun 2015 sebesar 94.76% dari pagu sebesar Rp.
521.408.122,- .
Kinerja output pada Tahun 2016 menunjukan prestasi
yang tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya, dengan
capaian kinerja output mencapai sebesar 100%. Balitbang
menghasilkan 19 teknologi baru pada tahun 2016.
Kinerja outcome pada Tahun 2016 menunjukan capaian
kinerja outcome sesuai target outcome yang ditetapkan
pada renstra 2015-2019 dan PK 2016 revisi. 15 teknologi
dan 10 rekomendasi yang telah dihasilkan Balitbang PUPR
termanfaatkan di tahun 2016 ini.
Pada tahun 2016 Badan Litbang PUPR telah berhasil
menyelesaikan seluruh output yang diperjanjikan pada
dokumen Perjanjian Kinerja. Hal tersebut didasarkan
pengukuran indikator output. Demikian pula halnya
dengan pencapaian kinerja outcome yang diukur dari
pengukuran indikator outcome. Namun, Badan Litbang
PUPR belum mampu menyerap seluruh anggaran yang
diperjanjikan. Tingkat penyerapan anggaran Badan
Litbang PUPR tahun 2016 adalah sebesar 91.57%.

Kegiatan ini turut menghadirkan Sesbalitbang Bernaldy
yang memberikan arahan pembukaan, serta Biro Umum
Zulkarnain sebagai narasumber. Dalam materi yang
disampaikan, Zulkarnain mengatakan bahwa terdapat
tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata
laksana pemerintahan yang lebih jelas, efektif, efisien, dan
akuntabel. Sehingga diperlukan adanya keseragaman
dalam penulisan naskah dinas yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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