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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

Tenaga Pendukung Teknis pada Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, terutama digunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, memasak makanan, mencuci, 

mandi. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang 

selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di 

perkotaan maupun pedesaan. 

Pelayanan air bersih di Indonesia hingga tahun 2017 mencapai 72,04% (sumber 

BPS, 2017). Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan air minum belum 

dirasakan merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Untuk mendorong akses air minum layak bagi seluruh penduduk Indonesia, 

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 mencanangkan gerakan 100% akses air minum, atau akses 

universal (universal access) tahun 2019. Pemerintah menargetkan sampai akhir 

tahun 2019 setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun 

kawasan perdesaan diharapkan telah memiliki akses terhadap sumber air minum 

yang aman dan berkelanjutan. 

Dalam rangka peningkatan pelayanan/penyediaan air minum, perlu dilakukan 

pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, 

memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik 

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) untuk 

melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat. 

Hanya saja untuk mencapai target 100% air minum layak pada tahun 2019 

mendatang bukan hal yang mudah dicapai. Dalam rangka memenuhi target 

100% akses air minum layak tersebut perlu dilakukan upaya yang besar. 

Sehingga diperlukan sinergi dan kemitraan bersama dengan semua pihak baik 

pemerintah, swasta, lembaga dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam 

mendukung pencapaian target 100% akses layak terhadap air minum. 

Memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi dalam implementasi 

program pengembangan air minum, maka diperlukan koordinasi, sinkronisasi 

dan pengendalian kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong pencapaian 

target RPJMN 2015-2019. 

Sesuai tugas dan fungsi Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air yang diamanatkan 

dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian no 5 tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 
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Perekonomian,  yaitu menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan 

penyediaan infrastruktur sumber daya air, serta pemberain dukungan 

administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi 

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, maka dibutuhkan Tenaga 

Pendukung Teknis pada Unit Kerja Asisten Infrastruktur Sumber Daya Air yang 

diharapkan mampu membantu pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

 

II. TUJUAN DAN SASARAN 

2.1. Tujuan 

Tujuan dari Tenaga Pendukung Teknis pada Bidang Pendayagunaan 

Sumber Daya Air adalah membantu pelaksanaan kegiatan koordinasi, 

sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dibidang Pendayagunaan Sumber 

Daya Air, khususnya terkait pengembangan penyediaan air minum. 

 

2.2. Sasaran 

Tersedianya bahan kerja/data/informasi untuk pelaksanaan kegiatan 

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dibidang 

pendayagunaan sumber daya air, khususnya terkait pengembangan 

penyediaan air minum. 

 

III. KELUARAN 

Keluaran Tenaga Pendukung Teknis adalah bahan dan data-data/informasi yang 

terkait dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian 

kebijakan dibidang pendayagunaan sumber daya air, khususnya terkait 

pengembangan air minum. 

 

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

1) Mendukung pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja Asisten Deputi Infrastruktur 

Sumber Daya Air, khususnya bidang Penddayagunaan Sumber Daya Air. 

2) Mendukung semua pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian kebijakan dibidang pendayagunaan sumber daya air, 

khususnya terkait pengembangan penyediaan air minum dengan uraian 

tugas sebagai berikut: 

a) Membantu pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan kerja/data-

data/informasi;  
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b) Membantu menganalisis dan menelaah bahan-bahan kerja/data-

data/informasi; 

c) Membantu penyiapan kegiatan Rapat/Focus Group 

Discussion/Seminar/Workshop; 

d) Membuat dan membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; 

e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik secara tertulis maupun lisan. 

3) Mendukung pelaksanaan kegiatan dan membantu melakukan tugas 

pengadministrasian umum di Unit Kerja Asisten Deputi Infrastruktur Sumber 

Daya Air. 

 

V. KEBUTUHAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS 

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung 

Teknis akan bekerja secara fulltime (sesuai jam kerja yang berlaku di 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dan bertanggung jawab penuh 

terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. 

a) Kualifikasi Teknik 

1. Pria/Wanita 1 (satu) orang usia min 23 tahun dan max 30 tahun; 

2. Pendidikan S1 (Sarjana) dibidang  Teknik Lingkungan/ Teknik Sipil/ 

Teknik Pengairan; 

3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan IPK minimal 3,00 (skala 

4,00) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi dengan IPK 

minimal 3,25 (skala 4,00); 

4. Menguasai Program Mircosoft Office 

5. Memiliki motivasi kerja yang baik;  

6. Memiliki kemampuan berbahasa inggris, baik lisan maupun tulisan 

dibuktikan dengan TOEFL minimal skor 450 atau TOEIC minimal skor 

500 atau IELTS minimal skor 5; 

7. Mampu bekerja mandiri dan tim secara efektif; 

8. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat 

dari Dokter Pemerintah; 

9. Memiliki catatan kelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian; 

10. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Kementerian/Lembaga/ 

Instansi Pemerintah/swasta minimal 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan 

Surat Keterangan Pengalaman Kerja. 
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b) Kelengkapan Administrasi    

Tenaga Pendukung Teknis harus menyampaikan berkas kelengkapan 

administrasi sebagai berikut: 

a) NPWP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 

b) Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan (Curriculum Vitae); 

c) Fotokopi legalisir ijasah/surat keterangan lulus dan transkrip nilai; 

d) Fotokopi KTP; 

e) Sertifikat TOEFL/TOEIC/IELTS dan keahlian lainnya yang dimiliki; 

f) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; 

g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (dilengkapi pada saat dinyatakan 

diterima); 

h) Surat Keterangan Pengalaman Kerja (bila ada). 

 

V. DURASI / PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis adalah 10 (sepuluh ) 

bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari 1 Maret 2018 sampai 

dengan 31 Desember 2018. 

 

VI. PEMBEBANAN BIAYA 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung 

Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2018. 

 

Jakarta,         Februari  2018 

Asisten Deputi Infrastruktur 

Sumber Daya Air 
 

 

 TTD 
 

 

Ir. Mohammad Zainal Fatah 

NIP 19661021 199603 1 001 


