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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, 

pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, 

efisien dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efisieensi dan efektif.  

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan 

tertentu. pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan 

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang 

ingin dicapai.  

Sebagaimana perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan air bersih, 

UPT-SPAM Kuala Kampar dituntut untuk menerapkan manajemen pelayanan 

yang baik dan benar untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya. 

Sumber daya air adalah karunia tuhan yang sangat penting bagi kehidupan 

maupun pembangunan yang tidak bisa digantilkan dengan unsur lain, maka di 

manapun di dunia ini di akui bahwa air merupakan kekayaan alam yang menjadi 

hajat orang banyak. Kebutuhan sumber air bersih merupakan kebutuhan primer 

bagi masyarakat.  

Di daerah perkotaan sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem 

perpipaan. Sistem perpipaan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Sistem 

Penyediaan Air Minum (UPT-SPAM) dan sistem perpipaan dikelola oleh 
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masyarakat baik secara individu maupun kelompok.UPT-SPAM atau Unit 

Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu usaha 

milik daerah yang dikelola oleh dinas, yang bergerak dalam distribusi air bersih 

bagi masyarakat umum. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 

terdapat di provinsi kabupaten dan kota di seluruh wilayah indonesia. Unit 

Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum merupakan perusahaan milik 

daerah sebagai sarana prasarana penyedia air bersih yang di awasi oleh aparat 

eksekutif maupun legislatif daerah. 

Kehadiran Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum melalui 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 sebagai kesatuan usaha milik pemerintahan 

daerah yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan 

umum di bidang air minum dan semenjak diberlakukannya Undang-undang No 32 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat menaruh harapan besar 

terhadap implementasi otonomi daerah, kehadiran otonomi daerah merupakan 

cahaya baru, angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan UU 

Republik Indonesia No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Dan Peraturan 

Pemerintah Republik IndonesiaNo 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Air telah mengamanatkan bahwa setiap wilayah sungai diharuskan memiliki 

pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan suber daya air yang 

merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan 

air tanah dengan melibatkan dunia usaha. 
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Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dibutuhkan untuk 

mencukupi kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi. Karena air tanah 

diperkotaan pada umumnya telah tercemar. Air merupakan sumber daya nasional 

yang menyangkut hajad hidup orang banyak, maka pengelolaannya diatur oleh 

pemerintahan. Salah satunya yaitu perusahaan air minum di kabupaten pelalawan 

riau adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum kuala kampar 

yang pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas pemerintahan daerah kabupaten 

pelalawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor122 

Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi tanggung 

jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses 

terhadap air minum. 

UPT-SPAM Kuala Kampar yang bergerak di bidang pengadaan air bersih 

dan sesuai dengan nilai-nilai atau syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani 

kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih 

kerumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan 

melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi ekonomi dengan 

target keuntungan dengan memajukan fungsi sosial.  

Pada dasarnya UPT-SPAM merupakan produk biasa yang menyediakan 

air bersih bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan jasa air bersih kepada 

pelanggan yaitu dengan pelayanan umum melalui pipa-pipa distribusi dengan cara 

sambungan langsung yang mengalirkan air langsung kerumah warga atau 

pelanggan, keran umum dan syarana lain. 
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UPT-SPAM selalu berusaha meningkatkan aktifitas pelayanan dengan 

tetap mempertahankan kualitas pelayanan, kuantitas, dan komunitas dalam 

pelayanan dengan cara meningkatkan kemandirian UPT-SPAM Kuala Kampar 

melalui pemanfaatan potensi yang ada, melakukan sosialisasi program dan 

aktifitas perusahaan dan meningkatkan produktifitas dan kinerja perusahaan untuk 

memperoleh profitabilitas yang optimal. 

Sumber air UPT-SPAM Kuala Kampar berasal dari sungai. Proses air 

UPT-SPAM didistribusikan  kepada pelanggan diambil dengan Secara teknis 

pengelolaan air bersih yaitu air dari sungai yang dengan menggunakan mesin 

pompa untuk dapat memperoleh air sungai sampai kepermukaan, setelah berhasil 

air di alirkan melalui pipa yang mengantarkan air pada proses IPA setelah proses 

pengolahan selesai air dibawa ke bak penampungan dan setelah itu air dapat 

didistribusikan kepada pelangan atau konsumen. 

UPT-SPAM Kuala Kampar telah berupaya memberikan pelayanan terbaik 

untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih di kabupaten palalawan, namun dalam 

perjalanannya sering mendapat keluhan dari masyarakat atau pelangganya. 

Keluhan masyarakat selama dua tahun air tidak berfungsi atau tidak mengalir 

kerumah-rumah pelanggan, prosedur pemasangan sambungan baru yang lama dan 

berbelit-belit, keluhan masyarakat yang terkadang lama untuk ditanggapi, 

terbatasnya kota pemasangan sambungan meteran baru bagi masyarakat sebagai 

pengguna. 

Setelah perbaikanpun masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat tentang 

sulitnya untuk mendapatkan air bersih tampaknya masih menjadi kendala yang 
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sepenuhnya belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah kabupaten palalawan 

yang di satu pihak permintaan masyarakat akan air bersih akan semakin 

maningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke 

tahun,namun kualitas pelayanan yang diberikan belum sebanding dengan 

pemenuhan permintaan masyarakat tersebut keluhan-keluhan terhadap UPT-

SPAM Kuala Kampar, baik dari pelanggan maupun yang menyebabkan pelanggan 

kurang puas, antara lain kontinuitas air yang belum memenuhi target. 

Pengelolaan air bersih di Kecamatan Kuala Kampar belum ditangani 

secara maksimal oleh UPT-SPAM Kuala Kampar terbukti oleh tidak meratanya 

pasokan air yang di alirkan kerumah masyarakat setiap harinya. air yang tidak 

mengalir karena terjadinya kualitas air yang didistribusikan kurang memuaskan. 

Perusahaan harus lebih tanggap mengatasi berbagai masalah-maslah yang terjadi 

penanganan atas pengaduan dan keluhan-keluhan masyarakat yang belum efektif 

dan efisien. Jika sampai saat ini masih banyak keluhan dan pengaduan dari 

masyarakat kuala kampar terhadap pelayanan dan kinerja UPT-SPAM Kuala 

Kampar maka pengelolaan air yang di berikan oleh UPT-SPAM Kuala Kampar 

belum di tangani secara maksimal.  

Pelayanan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni 

mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya 

yang berhubungan dengan air dan berperan dalam meningkatkan standar 

paraf/kualitas hidup orang banyak. Dalam melakukan pelayanan tersebut sumber 

daya terpenting adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memberikan 

tenaga, bakat dan kreatifitas mereka pada organisasi. 
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Jumlah pelanggan UPT-SPAM pada tahun 2012-2017 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

TabeL 1.1 Daftar Jumlah Pelanggan UPT-SPAM Kec. Kuala Kampar 

No Tahun Pelanggan 

1 2013 265 

2 2014 270 

3 2015 252 

4 2016 286 

5 2017 231 

 Sumber: UPT-SPAM Kec. Kuala Kampar 

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tingginya angka penurunan pelanggan dan sedikitnya penambahan pelanggan di 

setiap tahunya. UPT-SPAM terlihatnya bahwa UPT-SPAM kuala kampar masih 

belum sepenuhnya bisa mengatasi masalah atau keluhan-keluhan dari pelanggan 

seperti aliran air macet, air mati, kualitas air masih kurang baik. Seharusnya angka 

pemutusan pelanggan tidak terjadi jika perusahaan dapat mengatasi semua 

masalah dan keluhan pelanggan maka penambahan pelanggan akan terus 

bertambah setiap tahunya dan itu menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

oleh pihak perusahaan kepada pelanggan baik. 

Tabel 1.2. Klasifikasi Harga Tariff Air UPT-SPAM Kuala Kampar 

No Gol. Pelanggan 
Tingkat Pemakaian Air Perbulan 

0 s /d 10 L 10 s/d 20L 20 s/d 30L Diatas 30 L 

1 Rumah Tangga 

(non niaga) 

Rp 2.750 Rp 3.300 RP 4.120 Rp 4.950 

2 Niaga 

(perkantoran) 

RP 4.120 Rp 4.950 Rp 5.770 Rp 6.600 

3 Sosial 

(masjid, sekolah) 

Rp 2.200 Rp 2.750 Rp 3.300 Rp 4.120 

Sumber: UPT-SPAM Kec. Kuala Kampar 2017 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tarif yang diberlakukan kepada 

pelanggan cukup besar dan sering tidak sesuai dengan jumlah pemakaian 

pelanggan.Karena dalam pencatatan meteran tidak sesuai dengan jumlah 

pemakaian pelanggan. Karena dalam pencatatan meteran tidak sesuai dan kualitas, 

kuantitas dan kontinuitas air masih kurang baik. 

UPT-SPAM kuala kampar adalah perusahaan dibidang jasa, yang bisa 

dinikmati oleh masyarakat atau pelanggan. Meskipun belum sepenuhnya dalam 

memenuhi pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Karena jasa merupakan 

usaha dan pelayanan yang menyangkut barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya 

yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dan pelanggan merupakan 

prioritas paling utama.Berikut ini jumlah pegawai UPT-SPAM kuala kampar: 

Tabel 1.3 Daftar Jumlah Pegawai UPT-SPAM Kec. Kuala Kampar 

No Jabatan Pendidikan Jumlah 

1 Kepala Unit STIE 1 

2 Operator STM 1 

3 Produksi STIE 1 

4 Administrasi STIE 1 

5 Produksi  SMA 2 

5 Teknis SMA 3 

6 Humas SMA 1 

7 Operator SMA 1 

Sumber: UPT-SPAM Kec. Kuala Kampar 

UPT-SPAM kuala kampar adalah perusahaan jasa dengan tujuan 

menambah pendapatan daerah dan keuntungan dengan menetapkan tarif restribusi 

yang didasarkan pada struktur tarif dasar air minum UPT-SPAM kuala kampar. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis ke masyarakat 

kuala kampar yang berlangganan pada UPT-SPAM kuala kampar, mengeluh 

kurang bagusnya kinerja UPT-SPAM kuala kampar. Pelanggan mengeluhkan 
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kontinuitas air yang tidak lancar dan rendahnya kualitas air berbau dan berwarna 

sehingga ini tidak sehat untuk dikonsumsi. 

Berdasarkan gejala yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dalam bentik skripsi dengan judul “MANAJEMEN PENGELOLAAN 

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PADA UPT-SPAM KUALA KAMPAR 

KABUPATEN PELALAWAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana manjemen pengelolaan organisasi sektor publik  yang dilakukan 

oleh UPT-Spam Kuala Kampar. 

2. Apa saja kendala dalam pengelolaan organisasi sektor publik oleh UPT-Spam 

Kuala Kampar. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang ingin di 

capai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana manjemen pengelolaan organisasi sektor publik  

yang dilakukan oleh UPT-Spam Kuala Kampar. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pengelolaan organisasi sektor 

publik oleh UPT-Spam Kuala Kampar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pembangunan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep 

implementasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta 

dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 

kinerjaa organisasi pemerintah pada umumnya. 

2. Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambilan kebijakan 

dalam menentukan solusi yang bermanfaat. 

3. Secara individu penelitian ini sebagai bahan informasi dimasa yang akan 

datang. 

 

1.5 Sistematika Penulis 

Sistematika pembahasan peneliti ini secara keseluruhan yang mana terdiri 

dari 6 bab, antara lain: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam pendahuluan ini akan dibahas masalah yang berhubungan 

dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan 

jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah UPT-Spam Kuala 

Kampar, yang penulis teliti serta struktur dan jenis kegiatan ada di 

UPT-Spam Kuala Kamparterkait dengan penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil 

penelitian yang menjelaskan tentang Manajemen Pengelolaan 

Organisasi Sektor Publik  

BAB VI :  PENUTUP 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting yang dilakukan 

dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas 

dengan baik. 

  


