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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 

SAMBUTAN 

MENTERI PEKERJAAN UMUM  

DAN PERUMAHAN RAKYAT 

PADA ACARA 

UPACARA PERINGATAN  

HARI BAKTI PU KE – 73 

“BAKTI PUPR BANGUN INFRASTRUKTUR  

MEMPERSATUKAN BANGSA” 

Bandung, 3 Desember 2018 

 

Bismillahirrohmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., 

Shalom, 

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya, 

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, 
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Yang saya hormati: 

1. Gubernur di seluruh Indonesia; 

2. Bupati dan walikota di seluruh Indonesia; 

3. Para pejabat  dan karyawan/karyawati 

Kementerian PUPR; 

4. Para pejabat dan karyawan/karyawati SKPD 

Bidang PUPR; 

5. Mitra Kerja; dan 

6. Keluarga besar Kementerian PUPR di seluruh 

Indonesia. 

● Ijinkan saya mengajak kita semua untuk 

memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga hari 

ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti 

Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum yang 

ke-73. 

• Pada tanggal 3 Desember 1945, tepat 73 tahun 

yang lalu, 21 orang pegawai yang ditugasi 

menjaga Gedung Sate di Bandung yang 

merupakan gedung Departemen Pekerjaan 
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Umum saat itu, menghadapi serangan pasukan 

sekutu. Dalam peristiwa tersebut telah gugur 

tujuh orang pegawai PU, yakni Didi Hardianto 

Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, 

Soebengat, Ranu, dan Soerjono yang 

selanjutnya kini kita kenal sebagai Pahlawan 

Sapta Taruna.  

Bapak/Ibu dan Hadirin yang saya 

banggakan, 

● Kekompakan dan semangat juang yang 

luar biasa dari Pahlawan Sapta Taruna 

tersebut selalu menjadi inspirasi setiap insan 

PUPR dalam menjalankan tugas, khususnya 

pada saat ini dimana pembangunan 

infrastruktur telah menjadi prioritas dalam 

rangka mengejar ketertinggalan dari bangsa-

bangsa lain. 

● Dengan tema Hari Bakti PU tahun ini, “Bakti 

PUPR Bangun Infrastruktur 

Mempersatukan Bangsa”, saya mengajak 
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kita semua untuk terus bekerja sama dan 

menjaga kekompakan dalam menyelesaikan 

pembangunan infrastruktur yang merata hingga 

ujung pelosok wilayah Indonesia sebagai bentuk 

kehadiran pemerintah dan upaya 

mempersatukan bangsa.  

Hadirin yang saya hormati dan banggakan, 

• Saat ini kita telah memasuki akhir tahun ke-4 

Kabinet Kerja dibawah pemerintahan Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat 

dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh 

lapisan masyarakat dan banyak mendapatkan 

apresiasi dari masyarakat. Namun hal ini jangan 

menjadikan kita cepat berpuas diri, tapi justru 

lebih berhati-hati dan bertanggung jawab 

atas setiap kebijakan dan langkah kita. 

• Terobosan baru dan lompatan perlu terus 

dilakukan agar mampu bersaing dengan negara-

negara lain. Ide-ide kreatif dan inovatif 
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harus dapat diimplementasikan dalam setiap 

gerak langkah kita. Percepatan pembangunan 

infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan 

dukungan hasil riset dan teknologi 

modern, sehingga dihasilkan infrastruktur yang 

lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah. 

• Infrastruktur yang dibangun, tidak lagi hanya 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, 

namun harus ditujukan untuk mendorong 

peningkatan daya saing bangsa ini.  

● Untuk itu semua pelaksanaan harus didasarkan 

atas proses pemrograman yang terencana 

dengan baik dan kepemimpinan yang kuat. 

Sebagai ilustrasi, pemerataan pembangunan 

tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena 

hanya akan membangun infrastruktur kecil-kecil 

yang tersebar dan tidak saling bersinergi, 

sehingga tidak memberikan dampak yang 

signifikan.  
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Bapak/Ibu dan Hadirin yang berbahagia, 

● Untuk mengawal pemerataan dan 

peningkatan daya saing, diperlukan 

kepemimpinan yang kuat. Seluruh pejabat 

dan insan PUPR harus mampu menjadi 

infrastructure manager, bukan construction 

manager, untuk memastikan bahwa 

pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan 

dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat 

biaya, dan tepat manfaat. Harus ada 

kesinambungan program pembangunan, 

sehingga secara bertahap upaya pemerataan 

pembangunan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana. 

Bapak/Ibu dan Hadirin yang berbahagia, 

● Pada akhir tahun 2018 ini, saya kembali 

menekankan agar kita fokus menyelesaikan 

pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan 

menjaga komitmen untuk mencapai prognosis 

sebesar 93% sesuai target yang disampaikan 
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saat Rakortas Kementerian PUPR pada bulan 

November 2018 yang lalu, dengan tetap 

menjaga keselamatan, kualitas, dan 

keamanan hasil pekerjaan.  

● Untuk tahun 2019 mendatang, Kementerian 

PUPR diberikan amanah alokasi anggaran 

sebesar Rp.110,7 T yang merupakan alokasi 

terbesar dari seluruh Kementerian/Lembaga. 

Kementerian PUPR juga mendapat amanah 

tambahan untuk mendukung misi 

penguatan SDM dan perekonomian 

masyarakat melalui pembangunan sekolah, 

perguruan tinggi, madrasah, serta pasar induk 

regional.  

● Amanah ini menuntut kita semua untuk terus 

meningkatkan kompetensi. Kita perlu terus 

menjaga integritas dengan selalu bersikap 

jujur, konsisten dan tegas menjalankan aturan.  
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Bapak/Ibu yang saya banggakan, 

● Pada kesempatan ini Saya ingin berpesan 

bahwa sebagai Insan PUPR kita harus selalu 

menanamkan dalam diri kita sikap Bekerja 

keras dengan cerdas dan ikhlas, Bergerak 

cepat dengan sigap dan cermat serta 

Bertindak tepat dengan hasil yang 

bermanfaat. Karena kita adalah Kementerian 

PUPR yang siap bekerja kapan saja dan 

dimana saja. 

● Kita juga harus mampu memecahkan setiap 

persoalan dengan nyata dalam rangka 

membangun konektifitas untuk 

mempersatukan Indonesia, menyediakan 

tempat tinggal yang layak, meningkatkan 

ketahanan pangan dan air untuk 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena kita 

adalah Kementerian PUPR Republik Indonesia 

yang menjunjung profesionalisme dan 

menjaga kredibilitas di atas segalanya. 



9 
 

● Intinya, mari kita bersama meningkatkan  

kinerja dengan hasil karya yang merupakan 

buah kerjasama dari solidaritas insan PUPR 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

● Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada 

segenap insan PUPR yang telah bekerja 

dengan penuh dedikasi selama ini.  

“Dirgahayu Kementerian PUPR Ke-73!” 

Wabillahi taufik walhidayah, 

Wassalamualaikum warohmatulahi 

wabarokatuh 

Bandung, 3 Desember 2018 

MENTERI PEKERJAAN UMUM  

DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 

 


