Kerja Bakti di Lingkungan Kementerian PUPR

Jakarta –Para pejabat dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) bergotong-royong membersihkan sampah di lingkungan kampus Kementerian PUPR pada
Jumat, 11 Agustus 2017. Kegiatan kerja bakti di Kementerian PUPR rutin dilakukan satu bulan
sekali untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kementerian.
Dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kerja bakti dilakukan dengan
pembagian area kerja yang sudah ditentukan. Tidak hanya lingkungan di dalam kantor namun juga
sekelilingnya termasuk saluran drainase di sekitar Kementerian PUPR.
"Kerja bakti membersihkan kantor dan lingkungan kita biasakan sebulan sekali dan saya rasa ini
cukup efektif bersih di lingkungan kantor. Pasalnya lingkungan yang bersih serta hijau dengan
taman yang terawat akan membuat semua pegawai yang bekerja di dalamnya menjadi nyaman
atau kerasan serasa seperti di rumah sendir," kata Menteri Basuki saat ditemui di sela-sela
kegiatan.
Kegiatan kerja bakti di lingkungan Kantor Kementerian PUPR ini juga untuk mendukung Instruksi
Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat. Menteri Basuki sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 05/SE/M/2917 tentang Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Lingkungan
Kementerian PUPR.
Selain harus menjaga kebersihan di lingkungan kementerian, hampir setiap hari Kementerian
PUPR selalu merapikan arsip-arsip di kantor agar tidak menumpuk dan berdebu. Dengan menjaga
kerapian arsip kantor maka secara otomatis akan membuat kinerja juga akan meningkat. "Karena
dua pertiga dari 24 jam hidup kita habiskan di kantor maka kita harus menjaga kebersihan dan
kerapiannya," ujarnya.
Dalam penanganan sampah di lingkungan Kementerian PUPR sendiri, Menteri Basuki mengatakan
Kementerian PUPR sudah menyediakan truk ekskavator yang dapat mengurai sampah dan tidak
mengeluarkan asap karena dicampur dengan air sehingga lebih ramah lingkungan.
Menyinggung masalah Kebersihan toilet Menteri Basuki mengungkapkan, di lingkungan
Kementrian PUPR masalah toilet itu sangat penting sekali dan paling utama "Kebersihan toilet
setiap hari selalu dicek itu, karena apabila toiletnya bersih pasti rumahnya juga bersih," tandasnya.
Usai kerja bakti, Menteri Basuki juga melakukan penyerahan piala kepada pemenang pertandingan
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olahraga Gateball yang diselenggarakan di lingkungan Sekretaris Jenderal dalam rangak
memeriahkan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Keluar sebagai pemenang pertama adalah Pusat
Data dan Teknologi Informasi. (Iwn)
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