
36 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Unit Pelaksanaan Teknis-Sistem Penyediaan Air 

Minum (UPT-SPAM) 

Perkembangan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten 

Palalawan menurut adanya perbaikan  Sarana dan Prasarana perbaikan dan 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih. 

Permintaan air bersih yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer 

masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. 

Begitu juga di Kecamatan Kuala Kampar Khususnya Di Desa Penyalai.  

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kuala Kampar, UPT-SPAM 

Kuala Kampar merupakan satu-satunya jasa penyedialayanan air bersih yang 

dilakukan UPT-SPAM Kuala Kampar. 

Adapun kebijakan UPTD yang telah disepakati oleh Millenium Developmen 

Goal’s (MDGs), pada tahun 2016 pemerintah kabupaten palalawan juga 

menargetkan setidaknya 80% penduduk Kuala Kampar dan pinggiran sudah 

mendapatkan akses Air bersih. Guna untuk memenuhi target dimaksud masih 

diperlukan kapasitas produksi rata-rata 1.000 liter / detik. Kondisi Eksisting 

a. Tersedianya dua sungan besar sebagai sumber air baku dengan debit air 

yang sangat besar, yaitu sungai   

b. Kecamatan Kuala Kampar terdiri dari 15 desa /Kelurahan dan 13 desa / 

Kelurahan, sementara pelayanan UPT-SPAM Kabupaten Palalawan baru 

terakses untuk 10 desa / Kelurahan atau 35,71%. 
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c. Penduduk kuala Kampar pada tahun 2011 berdasarkan data badan pusat 

statistic (BPS) Kabupaten Pelalawan masing-masing 217.355 jiwa (52.675 

Keluarga). Yang baru terlayani 43,440 jiwa atau 14,74%.  

d. Instalasi pengolahan air (IPA) UPT-SPAM Kecamatan Kuala Kampar saat 

ini memiliki kapasitas terpasang 140 liter / detik dan telah ditambah dengan 

di bangunnya IPA plat baja dengan kapasitas terpasang 100 liter / detik.  

e. Volume reservoar sebesar 4,850 m
3
 dan jumlah pelanggan aktif pada 

dsember 2012 tercatat sebanyak 8.688 sambungan rumah. 

f. Kapasitas terpasang saat ini hanya mampu memproduksi air bersi rata-rata 

7.614 m atau kapasitas produksi hanya 90 liter/detik. 

g. Jangkauan pipa UPT-SPAM kecamatan kuala Kampar sepanjang 95.000 m. 

h. Pengelolaan dan pendistribusian air bersih oleh UPT-SPAM Kecamatan 

Kuala Kampar ke pelanggan sudah di laksanakan selama 24 jam. 

 

4.2 Sifat dan Tujuan Perusahaan  

Sifat penyediaan  air minum UPT-SPAM Kecamatan Kuala Kampar adalah 

memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, dengan menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungsi sosial 

dan memperhatikan kemempuanmasyarakat. 

Tujuan perusahaan daerah air minum UPT-SPAM Kecamatan Kuala 

Kampar adalah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara 

adil dan merata secara terus menerus yang syarat-syarat kesehatan, disamping 

upaya memasukkan keuangan daerah. 
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4.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi perusahaan adalah memberikan pelayanan air bersih yang higienis 

berbasis kepuasan pelanggan dengan cakupan pelayanan 100% tahun 2020. 

Misi Perusahaan: 

a. Mewujudkan layanan publik terhadap air bersih yang akuntabel sesuai 

dengan harapan masyarakat. 

b. Menyediakan airbersih dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup dan 

kontiunitas yang berkesinambungan. 

c. Mewujudkansikap profesional dalampekerjaan dan pelayanan pelanggan. 

d. Memperluas jangkauan pelayanan dan distribusi air bersih Kuala Kampar. 

 

4.4 Strategi  UPT-SPAM Kecamatan Kuala Kampar 

a. Meningkatkan etos dan disiplin kerja 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan 

c. Meningkatkan infrastruktur sistem air bersih 

d. Meningkatkan skill karyawan dan kualitas pelatihan 

e. Menurunkan tingkat tingkat kehilangan air  

f. Meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi 

g. Meningkatka sosialisasi pemanfaatan air bersih 
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4.5 Aktifitas Perusahaan  

4.5.1 Uraian prosedur pemasangan 

a. Calon pelanggan baru bertemu dengan petugas seksi hubungan langganan  

b. Calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran (SPL) dengan melengkapi 

identitas diri (KTP)  

c. Seksi teknik pembuat SPKO (surat perintah kerja operasional) dan di tanda 

tangani oleh kasir teknik dan kepala cabang untuk menyetujui survey  

kelapangan. 

d. Seksi teknl melakukan survey ke lapangan. 

e. Setelah itu seksi teknik mengisi hasil survivefe form GS (gambar survey). 

f. Kasie teknik menghitung ABP (anggaran biaya perancangan pipa) dan 

ditandatangani oleh kasie teknik dan kepalacabang. 

g. Hasil survey seksi teknik juga menentukan golongan tariff akan pelanggan 

berdasarkan analisa ukuran luas rumah dan faktor-faktor lainnya. 

h. Seksi audit menyurati/memberitahukan (via telp) kepelanggan untuk 

membayar biaya pemasangan baru. 

i. Calon pelanggan mambayar biaya tersebut ke kasir. 

j. Seksi pembukauan kemudian membuat BPHRA (bukti pembayaran bukan 

rekening air) sebagai tandabukti pembayaran biaya sambung baru tersebut. 

k. BPBRA lalu disetujui dan ditanda tangani oleh kasie pembukuan dan calon 

pelanggan baru. 

l. Lalu calon pelanggan baru menandatangani surat perjanjian. 

m. Kepala cabang menandatangani SPKP (Surat Perintah Kerja Pemasangan) 

kepada kasie distribusi untuk perintah pemasangan. 
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4.5.2 Uraian prosedur pemutusan  

a. Seksi keuangan/petugas loker bertanggung jawab untuk menyimpan 

rekening yang belum laku kedalam laci penyimpanan rekaning. 

b. Petugas menggabung rekening air bulanan berjalan dengan tunggakan air 

dan menyiapkan blangko denda keterlambatan rekening air. 

c. Petugas loket menerima pembayaran rekening air dari pelanggan dan 

membuat LPP air. 

d. Kasie keuangan membuat surat peringatan untuk pelanggan yang belum 

membayar rekening air (TRA). 

e. Seksi keuangan menyerahkan daftar TRA yang lebih dari 3 bulan kebagian 

seksi distribusi untuk melakukan pemutusan. 

f. Seksi distribusi membuat surat perintah pemutusan yang yang ditanda 

tangani oleh kasie distribusi dan kepala cabang. 

g. Kasie distribusi memerintahkan petugas bagian distribusi untuk melakukan 

pemutusan dilapangan. 

h. Petugas melakukan pemutusan dengan mengangkat meter dan tutup lobang 

bor. 

i. Kemudian BA dengan lampiran SPK diserahkan ke kasie distribusi untuk 

ditanda tangani, lalu diserahkan ke kasie hubungan langganan. 

j. Kasie hubungan langganan menerima informasi pemutusan sementara dan 

memasukkan data ke dalam data base dikomputer. 

Standar kualitas air yang digunakan menggunakan standar dari dinas 

kesehatan kecamatan Kuala Kampar dengan memperhatikasn syarat-syarat 
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kesehatan air minum yang diantaranya adalah bakteriologis, kimiawi, radioaktif, 

dan fisik (daftar terlampir). Kualitas airsendiri ditentukan oleh kondisi alam 

didaerah yang melakukan pengelolaan air minum. Semakin baguskualitas air baku 

yang ditemukan maka semakin baik air yang dikonsumsi konsumen, dengan biaya 

produksi yang terjangkau bagi masyarakat. 

a. Aspek kualitas 

b. Aspek kuantitas 

c. Aspek kontinuitas 

Yang mana dari ketiga aspek tersebut dapat dijalankan sesuai dengan 

kemampuan dari UPT-SPAM itu sendiri. Konsumen mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan UPT-SPAM. UPT-SPAM Kuala 

Kampar yang merupakan perusahaan daerah bergantung kepada proyek Unit 

Pelaksanaan Teknis untuk mendapatkan sambungan material dan dengan biaya 

yang telah ditentukan oleh pihak UPT-SPAM dan bupati. 

Atribut yang digunakan dalam pemasangan sambungan baru diantaranya : 

a. Pipa transmisi 

b. Pipa distribusi 

c. Pipa dinas 

d. Pipa persil 

e. Meteran air 

f. Keran umum 

g. Lem pipa 

h. Elbow 
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Berdasarkan wawancara dengan kepala cabang UPT-SPAM Kuala 

Kampar, atribut yang digunakan dalam pemasangan sambungan baru (PSB) 

adalah atribut yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI). Pipa yang 

digunakan adalah pipa dengan merek Maspion dan wavin tergantung pemberian 

dari proyek unit pelaksanaan teknis. Meteran yang digunakan bermerek Barindo 

dan Onda. 

Sementara itu pembagian tarif aliran air yang didistribusikan oleh UPT-

SPAM Kuala Kampar ke konsumen berdasarkan pemakaian per-bulan yang 

digunakan konsumen. UPT-SPAM Kuala Kampar tidak menggunakan pembatas 

aliran yang mana alat tersebut digunakan untuk mengukur aliran air kepada 

pelanggan secara merata, UPT-SPAM Kuala Kampar mendistribusikan air sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. 

 

4.6 Penjelasan Tupoksi Bagian Pusat 

Pengelolaan terhadap UPT-SPAM Kuala Kampar dilakukan oleh Direksi 

yang mempunyai pimpinan oleh seorang direktur utama dan dibantu oleh 2 (dua) 

orang direktur. Dalam menjalankan tugas administrasi fungsional perusahaab 

UPT-SPAM Kuala Kampar Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati 

Kepala Daerah. 

Direksi terdiri dari: 

a. Direktur Utama 

b. Direktur Bidang Umum 

c. Direktur Bidang Teknik 
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Direktur Utama mempunyai tugas yaitu : 

a. Mengkoordinir semua kegiatan perusahaan UPT-SPAM sesuai dengan 

ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku baik yang digariskan oleh 

pemerintah daerah maupun oleh istansi yang lebih tinggi. 

b. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan 

pembinaan, koordinasi teknis dan pemberian tugas lain. 

c. Mengadakan rapat pada waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh 

penyelenggaraan tugas perusahaan UPT-SPAM. 

d. Apabila Dierktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya 

maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang penggantinya: 

1. Salah satu direksi yang ada. 

2. Apa bila direksi tidak ada ditempat maka salah seorang pegawai yang tertua 

pangkat dan jabatannya serta dianggap mampu dapat mewakili tugas 

Direktur Utama. 

Direktur Bagian Umum mempunyai tugas yaitu: 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi 

keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan 

perlengkapan. 

c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta 

perbelanjaan dan kekayaan UPT-SPAM. 

d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air 

dari pelanggan. 
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e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama. 

f. Dalam menjalankan tugasnya, direktur bidang umum bertanggung jawab 

kepada direktur utama. 

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas yaitu : 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang 

perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi 

sumber mata air dan sumber mata air tanah. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-

bahan kimia. 

d. Dalam menjalankan gugasnya, direktur bidang tekning bertanggung jawab 

kepada direktur utama. 

Direktur Bidang Umum membawahi beberapa bagian, diantaranya: 

a. Bagian Keuangan 

b. Bagian Langganan 

c. Bagian Umum 

d. Bagian Akuntansi 

Bagian Keungan mempunyai tugas yaitu: 

a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan. 

b. Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan. 

c. Merencanakan dan pengendalian sumber pendapatan serta perbelanjaan dan 

kekayaan perusahaan. 

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 
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e. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bidang umum. 

Bagian Langganan mempunyai tugas yaitu: 

a. Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan air 

berdasarkan meteran. 

b. Menyelenggarakan pemasaran dan pelayanan langganan, pengelolaan 

rekening dan pengelolaan data langganan. 

c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan,pengelolaan rekening 

dan pengelolaan data langganan. 

d. Menyelenggaraan fungsi pengawasan, pengendalian dan administrasi meter 

air. 

e. Melaksanakan tugas-tugal lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 

f. Bagian pelayanan langganan dipimpin oleh kepala bagian dan dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bidang umum. 

Bagian Umum mempunyai tugas yaitu: 

a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang 

administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan. 

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumah tanggaan, peralatan 

kantor dan perundang-undangan. 

c. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik. 

d. Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan perusahaan. 

e. Bagian umum dipimpin oleh kepala bagian dalam menjalankan tugasnya 

bertanggung jawab kepada direktur bidang umum. 
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Bagian Akuntansi mempunyai tugas yaitu: 

a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan. 

b. Mengawasi semua transaksi keuangan dan unsur pengelolaan agar dibukukan 

dengan tepat. 

c. Memeriksa dan menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dengan buku 

besar. 

d. Merencana, mengatur dan mengawasi pembuatan rekening air. 

e. Mengawasi dan menganalisa pembukuan, serta perhitungan biaya pokok 

produksi dan penjualan air. 

f. Mengawasi penyusunan laporan keuangan. 

g. Meninjaukan kembali dan menyesuaikan kebijaksanaan pembukuan dengan 

prinsip dan norma akuntansi dan mengusulkan penyempurnaan sistem 

pengawasan intern. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 

i. Bagian akuntansi dipimpin oleh kepala bagian dan dalam menjalankan 

tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bidang umum. 

Bagian Produksi mempunyai tugas yaitu: 

a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, 

termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi. 

b.  Mengatur, menyelenggarakan funsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, 

kualitas serta laboraturium. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 

d. Bagian produksi dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dalam menjalankan 

tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bagian teknik. 
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Bagian Distribusi mempunyai tugas yaitu: 

a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka 

pembagian secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan. 

b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan, pipa pompa tekan dan 

pelayanan gangguan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 

d. Bagian distribusi dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bagian teknik. 

Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas yaitu: 

a. Mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi. 

b. Merencanakan pengadaan teknik banggunan air minum serta mengendalikan 

kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan. 

c. Mengadakan penyediaan saranan air minum untuk program-program 

penyambungan dan pengawasan pendistribusian. 

d. Membantu Direksi dan memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada 

direksi. 

e. Bagian perncanaan teknik dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bagian teknik. 

Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas yaitu: 

a. Mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan perawatan 

seluruh sarana dan prasarana penyediaan air bersih. 

b. Menyelenggarakan perbaiakan dari peralatan dan perlengkapan sarana dan 

prasarana penyediaan air bersih. 
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c. Menyelenggarakan pembuatan alat-alat dan bahan untuk keperluan 

pemeliharaan. 

d. Mengawasi pengguna dan penyimpanan bahan-bahan, suku cadang dan 

peralatan. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan 

atasan/pimpinan. 

f. Bagian pemeliharaan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur bagian teknik. 

 

4.7 Kondisi Umum Karyawan 

Pada perusahaan sistem penyediaan air minum (UPT-SPAM) kuala kampar 

memiliki karyawan berjumlah 6 orang dengan latar belakang pendidikan yang 

berbeda. Untuk mengetahui tingkat pendidikan karyawan UPT-SPAM kuala 

kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Tingkat Karyawan UPT-SPAM Kuala Kampar 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Persentase (%) 

1 SMA 3 50% 

2 STM 1 17% 

3 STIE 2 33% 

  Jumlah 6 100% 

Sumber :UPT-SPAMK ecamatan Kuala Kampar 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan karyawan UPT-

SPAM Kuala Kampar di dominasi oleh karyawan dengan tamatan SMA 3 orang 

atau berkisar 50%. Dan tamatan STM berjumlah 1 orang atau berkisar 17%. 

Sementara tamatan STIE berjumlah 2 orang yang berkisar 33%. Dilihat dari 
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tingkat pendidikan karyawan UPT-SPAM Kuala Kampar terlihat bahwa 

kemampuan karyawan UPT-SPAM Kuala Kampar sudah dalam keadaan baik. 

Dan dilihat dari skill dan kemampuan karyawan terlihat bahwa memiliki 

pengetahuan dan pengalaman kerja dalam melakukan pengelolaan air bersih. 

Umumnya karyawan bekerja sesuai dengan kemampuan dibidang masing-masing 

dan seling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya untuk kelancaran 

pekerjaan. Meskipun demikian UPT-SPAM Kuala Kampar selalu memberi 

pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepada seluruh karyawannya. 

  


