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BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Ujung batu adalah sebuah Kecamatan dan Kota di Kabupaten Rokan

Hulu, Riau, Indonesia. Ujung Batu merupakan pusat bisnis di Kabupaten

Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan percepatan

ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan Ujung Batu merupakan pemekaran

dari Kecamatan Tandun yang dahulunya Beribu Kota di Ujung Batu, dilalui

oleh Sungai Rokan Dan Sungai Ngaso.

4.2 Tinjauan Historis

Kecamatan Ujung Batu adalah sebuah Kecamatan masuk akses ruang

lingkup Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Ujung Batu merupakan

pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di Ujung

Batu. Dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso.

Kecamatan Ujung Batu adalah Kecamatan yang memiliki percepatan

ekonomi yang bisa dikatakan cukup pesat, karena terletak diwilayah yang

strategis, meskipun memiliki luas wilayah yang bisa dikatakan tidak terlalu

besar, kota ini menjadi pusat perdagangan di daerah sekitar Rokan Hulu

khususnya dari kecamatan lain seperti Rokan IV koto, Pagaran Tapah,   Surau

Gading, Tandun, dan banyak daerah pedesaan.

Penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang heterogen lah yang membuat

daerah ini menjadi daerah dengan percepatan ekonomi yang cukup pesat,

meskipun masih ada tempat atau wilayah yang masih terkotak-kotak, seperti
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suku batak terletak di Gang Horas, suku Ujung Batu asli di Rokan Kabujar

tetap tidak membuat perpecahan. Melihat dari pesatnya perkembangan

pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Ujung Batu yang dilandasi dari

berbagai aspek pekerjaan mulai dari petani sawit, PNS, tukang becak, dan

lain-lain. Kini Ujung Batu juga menjadi sentral perekonomian kerakyatan

yang cukup maju.

4.3 Kondisi Geografis

Kota Ujung Batu memiliki letak yang strategis dimana berada pada

jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Pekanbaru.

Secara Administrative Kota Ujung Batu berada dalam Wilayah Kecamatan

Ujung Batu yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tandun

dalam Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah Kota Ujung Batu berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagarantapah  Darussalam

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun

4.4 Penduduk

Ujung Batu(Kecamatan Ujungbatu) adalah sebuah kecamatan dan kota

di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia. Ujungbatu merupakan pusat

bisnis di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis

dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan Ujungbatu

merupakan pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di

Ujung batu. Dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso.Berikut ini tabel

jumlah penduduk kecamatan Ujung Batu :
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Ujung Batu

Kecamatan

Negara Indonesia

Provinsi Riau

Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintahan

Camat Ridarmanto, SIP

Luas 133,66 km²

Jumlah Penduduk 46.331

Kepadatan 449 jiwa / km²

Desa / Kelurahan 3 /2

4.5 Sejarah Perusahaan

Sumber air bersih di Kabupaten Rokan Hulu dikelola oleh Dinas Tata

Ruang Dan Cipta Karya yang di beri nama dengan Unit Pelaksana Teknik

Dinas Pengelolaan Air Bersih (UPTD-PAB). UPTD-PAB yang berada di

Kabupaten Rokan Hulu ini mempunyai 11 (sebelas) buah Unit Pelayanan

Teknis (UPT), yaitu Ujung Batu, Pasir Pengaraian, Dalu-dalu, Tandun,

Rambah Hilir, Pagaran Tapah, Kabun, Rambah Samo, Kota Lama, Bangun

Purba dan Kepenuhan.

Sumber air baku PAB yang berada di Kabupaten Rokan Hulu ini

berasal dari Sungai Rokan Kiri, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Lubuh

dan Sungai Tapung. Sedangkan sumber air baku Unit PAB Kecamatan Ujung

Batu berasal dari Sungai Rokan dan Sungai Ngaso.
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4.6 Visi, Misi dan Motto PAB

i. Visi :

“Menjadikan PAB sebagai sumber air bersih masyarakat yang mandiri dan

ekonomis dengan tetap mengutamakan aspek sosial”.

ii. Misi :

a. Untuk melakukan perbaikan terhadap Administrasi Perusahaan

b. Meningkatkan system Pengolahan Keuangan Perusahaan

c. Melakukan Optimalisasi Operasional usaha secara Efektif dan Efisien

iii. Motto :

“Memberikan Pelayanan Air Bersih kepada masyarakat”.

4.7 Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Air Bersih (PAB) di Kecamatan

Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

i. Tugas pokok

“Pengelola Air Bersih (PAB) Kabupaten Rokan Hulu mempunyai

tugas pokok dalam hal penyediaan sarana ,prasarana dan Pengelolaan Air

Bersih untuk masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek Sosial, Kesehatan dan

Pelayanan Umum”.

ii. Fungsi

a. Pelayanan umum tentang penyediaan air bersih

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum

c. Memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah

d. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana air bersih

e. Pengawasan
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4.8 Aktifitas Perusahaan

Pada dasarnya PAB merupakan produk jasa yang menyediakan air

bersih bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang dilakukan PAB dalam

memberikan pelayanan jasa air bersih, yaitu :

a. Membangun, memelihara dan menjalani operasi sumber-sumber produksi

dan sarana penyediaan air bersih.

b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata.

c. Mengadakan suatu peraturan / ketentuan untuk mencegah adanya

penyambungan secara liar.

PAB selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan tetap

mempertahankan kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam pelayanan.

4.9 Struktur Organisasi

Kelompok ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan

tugas-tugas yang bersifat operasional dalam organisasi. Dalam organisasi ini

terdapat pembagian tugas yang jelas dari para anggotanya. Struktur organisasi

pada PAB dikecamatan ujung batu ini sudah di susun berdasarkan fungsi-

fungsi yang dijalankannya. Berikut ini struktur organisasi PAB Kecamatan

Ujung Batu :
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GAMBAR : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PAB KABUPATEN ROKAN HULU

PEMBINA

Bupati Rokan Hulu

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Dinas Tata Ruang Dan Cipta
Karya

Kabid Pasar Dan Air Bersih

Kasi Air Bersih Dan Sanitasi

Kepala Unit Ujung Batu

Penanggung Jawab Teknik Penanggung Jawab
Administrasi

Penanggung
Jawab

Distribusi

Pelaksana
Administrasi

SopirPelaksana
Distribusi

Operator
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Berdasarkan dari struktur organisasi PAB, maka berikut ini dijelaskan

satu pesatu, yaitu :

a. penanggung jawab

Pembina (Bupati Rokan Hulu) membawahi penangung jawab

(Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya) yaitu yang mempunyai tugas-tugas

sebagai berikut :

a. Penanggung jawab atas semua kegiatan Pengelolaan Air Bersih (PAB).

b. Mengkoordinir seluruh kegiatan Pengelola Air Bersih (PAB)

Kabupaten Rokan Hulu.

c. Mengangkat dan memberhentikan personil Pengelola Air Bersih.

ii. Koordinator Lapangan

Koordinator lapangan mempunyai tugas-tugas sebagi berikut :

a. Mengkoordinir personil yang berada di unit masing-masing.

b. Melaporkan personil kepada penanggungjawab pada setiap bulan.

iii. Penanggung Jawab Teknik

Tugas-tugasnya sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab mengoperasionalkan pengolahan air.

b. Bertanggung jawab mendistribusikan air bersih dan segala prasarana

dan penunjangnya.

c. Mengkoordinir personil pada bagian operator.

d. Mengkoordinir personil pada bagian distribusi.

e. Mengkoordinir sopir mobil tangki dan mobil tinja.

f. Melaporkan kepada kepala unit.
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iv. Penanggung Jawab Administrasi

Tugas-tugasnya sebagai berikut :

a. Melaksanakan administrasi dan keuangan.

b. Membuat laporan bulanan kepada penanggung jawab.

c. Melakukan pemungutan imbalan jasa pelayanan air bersih berupa

penerima rekening dari pelanggan pada setiap hari kerja.

d. Membuat rekening untuk ditagih kepada pelanggan.

e. Menyetor uang rekening yang telah diterima ke bendahara penerimaan.

f. Menjaga dan membina hubungan langsung dengan pelanggan air

bersih serta tetap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan.

g. Menerima pendaftaran untuk sambungan rumah (SR) baru.

h. Menerima keluhan dari pelanggan.

v. Operator

Yang mana tugasnya sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengolahan air baku dan bertanggung jawab

mengoperasionalkan intake dan pengolahan air.

b. Menghidupkan dan mematikan genset dan pompa pada waktu yang

telah ditentukan.

c. Menentukan pemeliharaan terhadap pengolahan air dan intake.

d. Menjaga kuantitas dan kualitas air termasuk melakukan pengetesan

terhadap kualitas air baku dan air bersih.

e. Menjaga ketersediaan air pada hak reservoir.

f. Bertanggung jawab terhadap peralatan dan bangunan pengolahan

bangunan intake.
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g. Membuat laporan terhadap kegiatannya kepada kepala unit.

vi. Pelaksana Distribusi

Yang mana memiliki tugas sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab melaksanakan pendistribusian air dari bak

reservoar ke pelanggan sesuai dengan jam yang ditetapkan.

b. Mengatur pendistribusian air bersih kepada pelanggan dengan

membuka atau menutup valve air.

c. Melakukan pemeliharaan terhadap pipa distribusi.

d. Melakukan perbaikan terhadap pipa distribusi yang bocor dan

merencanakan penambahan jaringan pipa distribusi yang baru.

e. Bertanggung jawab terhadap pemasangan sambungan rumah baru.

f. Melaksanakan pencatatan meteran air pada pelanggan dan melaporkan

kepada penanggung jawab administrasi pada setiap bulan dan tanggal

yang telah ditentukan.

g. Menjaga dan membina hubungan langsung dengan pelanggan air

bersih serta tetap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan.

h. Membuat laporan terhadap kegiatannya kepada kepala unit.

vii. Sopir

Yang mana tugasnya sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab terhadap mobil tangki dan mobil tinja serta

kendaraan operasional yang telah ditentukan.

b. Melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan yang di

operasionalkan.
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c. Bertanggung jawab melakukan pendistribusian air dengan

menggunakan mobil tangki kepada masyarakat.

d. Memungut biaya pendapatan mobil tangki  dan menyetorkan kepada

penanggung jawab administrasi.

e. Memungut biaya pendapatan mobil tinja  dan menyetorkan kepada

penanggung jawab administrasi.

f. Menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat.

g. Menjaga dan membina hubungan langsung dengan pelanggan air

bersih serta tetap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan.

h. Membuat laporan terhadap pendapatan mobil tangki dan tinja.


