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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan Daerah Perusahaan Air Minum Tirta Kampar Bangkinang 

adalah Badan Milik Pemerintah Daerah Kampar. Sesuai dengan surat Keputusan 

bersama Meteri Pekerjaan Daerah Kampar. Sesuai dengan surat Keputusan 

bersama Meteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 1984 mengelolah sarana 

penyediaan air bersih yang telah berfungsi, dibentuk Badan Pengelolah Air 

Minum. Pada Tahun 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 

16/KKpts/1998 tanggal 11 Januari 1988 dibentuk badan pengelola sarana 

penyediaan air bersih. DATI II Kampar termasuk Bangkinang. 

Pada tahun 1992 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bo. 

759/Kpts/1992 Pengelolaan penyedia sarana air bersih yang ada di DATI I 

Propinsi Riau diserahkan dari Departeman Pekerjaan Umum kepada Pemerintah 

Daerah Tingkat I Riau. Selanjutnya dari Tk. I Riau pengelolaan air bersih yang 

ada di DATI II Kampar diserahkan kepada Pemda DATI II sesuai dengan 

Keputusan Gubernur No.Kpts.II/I/93 pada tanggal 09 Januari 1993. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar dibentuk 

berdasarkan SK Gubernur No.Kpts /II/I/1993 tanggal 09 Januari 1992. PDAM 

Tirta Kampar pada wilayahnya sudah melayani penyediaan air bersih dalam 4 

kota yaitu, Air Tiris, Lipat Kain, dan Ujungn Batu dengan kapasitas terpasang 

201/dt, jumlah pe;anggan 700/dt, jumlah pelanggan 700 sambugan rumah. 
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Pada  akhir  Desember  2000, PDAM Tirta  Kampar  mampu melayani 

kebutuhan air  bersih di  12 Kota  yaitu, Ibu Kota  Kabupaten, Air  Tiris, 

LipatbKain, Ujung Batu, Pasir Pengarayan, Teratak Buluh, Sorek 1, Langgam, 

Dalu-dalu, Pangkalan Kerinci, Kuok dengan kapasitas 1011/dt  dengan jumlah 

sambungan 2.500 air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Kampar berasal 

dari Sungai Kampar, Sungai Songsang dan Mata Air. 

Adapun nama-nama  pimpinan Perusahaan Daerah Air  Minum  (PDAM) 

Tirta Kampar sejak berdirinya adalah sebagai berikut: 

1. PRAJIDNA, BE 

2. ZIRWAN, BCHK 

3. INDRA GANI, SE. MM 

4. TASNUR, SE 

 

B. Visi, Misi dan Metto Perusahaan  

a) Visi PDAM Tirta Kampar 

“Menjadikan PDAM Tirta  Kampar  sebagai  sumber  air  bersih 

masyarakat  yang  mandiri  dan ekonomis dengan  tetap mengutamakan 

aspek sosial”. 

b) Misi PDAM Tirta Kampar. 

1) Untuk melakukan perbaikan terhadap Administrasi Perusahaan. 

2) Meningkatkan sistem pengolahan keuangan Perusahaa. 

3) Melakukan optimalisasi  operasional  usaha  secara  efektif  dan 

efisien. 
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c) Motto PDAM Tirta Kampar 

“Memberikan Pelayanan Air Bersih kepada Masyarakat”. 

C. Struktur Organisasi 

Struktur  organisasi  perusahaan harus memungkinkan adanya  koordinasi 

usaha  antara  semua  unit  organisasi  dalam  mengambil  tindakan-tindakan yang 

dapat  mencapai  tujuan umum. Setiap satuan organisasi harus mengerti  akan 

tangung jawab, hubungan satu sama lain diantara masing-masing satuan. 

Dalam penyusunan suatu organisasi dalam perusahaan harus 

dipertimbangkan segi fleksibelitasnya, dengan pengertian memungkinkan adanya 

penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Oleh karena itu PDAM 

Tirta Dharma Bangkinang menyusun suatu struktur organisasi yang diharapkan 

dapat memperlancar tugas dan tanggung jawab terhadap dewan komisaris. 

Berikut adalah gambaran struktur organisasi PDAM Tirta Kampar yang 

dapat dilihat dibawah ini: 
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TABEL 

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : PDAM Tirta Kampar 
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Berdasarkan dari struktur organisasi diatas, dapat diuraikan tugas dari 

masing-masing wewenang yaitu: 

1. Direktur Utama 

a. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas  

b. Membawahi : 

1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

2. Kepala Bagian Teknik. 

c. Tugas-tugas : 

1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan/jalannya PDAM baik di 

tingkat Pusat maupun di unit-unit. 

2. Menetapkan kebijaksanaan/strategi dalam merencanakan 

program kerja dan pengembangan PDAM. 

3. Merencanakan dean menetapkan Anggaran Penerimaan dan 

Belanja PDAM. 

4. Menyampaikan dan bertanggung jawab atas laporan berkala 

mengenai semua kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Badan 

Pengawas PDAM. 

5. Memajukan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja PDAM. 

6. Mengadakan koordinasi, konsultasi dan tindakan-tindakan 

lainnya dengan instansi Dinas Pemerintahan maupun swasta 

dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan PDAM. 

7. Menanda tangan surat-surat keluar dan mendisposisi surat-surat 

masuk. 
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8. Mengadakan dan Memimpin rapat. 

9. Mewakili PDAM baik dalam maupun diluar pengadilan. 

10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati. 

11. Dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan direktur 

bertanggung jawab kepada Bupati. 

12. Serta mempunyai wewenang mengangkat, memutasikan, 

mempromosikan, membina dan memberikan sanksi serta 

memberhentikan semua karyawan PDAM dibawah Direksi. 

 

2. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

a. Bertanggung Jawab kepada direktur 

b. Membawahi : 

1. Kasubag Adm dan Umum  

2. Kasubag Keuangan 

3. Kasubag Hubungan langganan. 

c. Tugas-tugas : 

1. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian lainnya. 

2. Menyususn Kebijaksanaan/strategi perusahaan dalam bidang 

administrasi, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan serta Rumah 

tangga. 

3. Membantu Direktur dalam membuat keputusan, kebijaksanaan/strategi 

dalam pengembangan PDAM dalam bidang Umum dan Keuangan. 

4. Mengadakan dan memimpin rapat dalam lingkup tugasnya. 



16 
 

5. Mengawasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas unit kerja 

bawahannya. 

6. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi, 

keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. 

7. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan-pengadaan 

bahan dan gudang. 

8. Membuat laporan berkala, neraca tahunan dan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja PDAM. 

9. Mengendalikan sumber-sumber pendapat serta pembelanjaan dan 

kekayaan PDAM. 

10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan 

bidangnya. 

11.   Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian Keuangan berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

 

3. Kepala Bagian Tehnik 

a. Bertanggung Jawab Kepada Direktur. 

b. Membawahi  

1. Kasubag Produksi 

2. Kasubag Distribusi 

3. Kasubag Perencana 

c. Tugas-tugas : 

1. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya. 
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2. Menyusun kebijaksanaan/strategi perusahaan (PDAM) dalam 

bidang operasional atau teknik. 

3. Membantu Direktur dalam membuat keputusan, kebijaksanaan 

/strategi dalam mengembangkan PDAM dalam operasional atau 

tehnik. 

4. Mengadakan dan memimpin rapat dalam lingkup tugasnya. 

5. Mengawasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas unit 

kerja dibawahnya. 

6. Mengawasi dan mengendalikan operasional sistem instalasi dan 

jaringan perpipaan air bersih serta peralatan dalam lingkup 

tugasnnya. 

7. Mengkoordinasi pemeliharaan instalasi produksi, sumber air, 

jaringan perpipaan dan sambungan rumah serta peralatan tehnik 

lainnya. 

8. Melakukan kegiatan pengujian peralatan tehnik, bahan kimia dan 

perpipaan. 

9. Membuat laporan berkala dibidang operasional tehnik. 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai 

dengan bidangnya.  

11. Dapat bekerjasama dengan direktur maupun dengan kepala 

bagiannya. 

12. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian Tehnik berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 
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4. Kepala Sub. Bagian Umum 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. 

b. Membawahi : 

1. Seksi Rumah Tangga  

2. Seksi Administrasi dan personalia. 

c. Tugas-tugas : 

1. Mencatat, menyimpan, mengamankan, dan memelihara dokumen 

perusahaan. 

2. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain yang berhubungan 

dengan tugasnya. 

3. Merencanakan dan mengendalikan program kerja dibidangnya. 

4. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian dan 

kesektariatan serta rumah tangga.  

5. Menyelenggarakan rapat-rapat dan pertemuan internal dan ekternal 

sesuai dengan kepentinggan PDAM. 

6. Menyelenggarakan dan mengatur fasilitas transfortasi untuk 

kepentingan PDAM.  

7. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan sarana ruangan kantor. 

8. Mengadakan dan menyerahkan barang-barang kantor dan barang 

tehnik sesuai dengan permintaan, setelah ada persetujuan dari atasan. 

9. Menyampaikan informasi perusahaan kepada pihak ekterm, setelah ada 

persetujuan dari atasan. 

10.  Mempersiapkan laporan berkala, dengan berkoordinasi dengan bagian 



19 
 

lainnya. 

11. Membuat SPPD untuk melakukan perjalanan dinas. 

12. Menjamin kebersihan, keselamatan dan keindahan serta keamanan 

kantor. 

13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan. 

14. Kepala sub bagian umum berada dan bertanggung jawab langsung 

kepada kepala bagian Administrasi dan keuangan. 

 

5. Kepala Sub Bagian Keuangan  

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. 

b. Membawahi : 

1. Seksi pembukuan  

2. Seksi Keuangan dan Bendahara. 

c. Tugas-tugas : 

1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidaang terkait internal daan 

ekternal. 

2. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta 

pengeluaran PDAM. 

3. Melaksanakan realisasi anggaran pendapatan dan pengeluaran. 

4. Mengatur dan menyusun rencana pembayaran utang jangka pendek 

dan jangka panjang. 

5. Memperiksa kelengkapan pembayaran. 

6. Melakukan pembayaran. 
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7. Membuat voucher. 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

9. Mengkoordinir aset secara berkala. 

10. Bagian keuanagn dipimpin oleh seorang Kasubag keuangan dan 

bertanggung jawab langsung pada kepala bagian keuangan. 

11. Membuat laporan keuangan secara periodik atau neraca sesuai dengan 

norma-norma akuntansi dan menyusun rencana anggara PDAM 

dengan berkoordinasi dengan bagian lainnya. 

 

6. Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan. 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian administrasi dan keuangan. 

b. Membawahi : 

1. Seksi pelayanan langganan dan pencatat meteran. 

2. Seksi penagihan rekening. 

c. Tugas-tugas : 

1. Melakukan koordinasi dengan kepala unit dalam perencanaan jumlah 

sambungan baru air bersih, peningkatan pemasaran dan pelayanan 

langganan termasuk penyuluhan. 

2. Menyusun kebijaksanaan dan kebutuhan baru mengenai tarif air dan 

tarif sambungan baru. 

3. Mencatat water meter dan menerima pengaduan pelanggan 

Memproses dan merekomendasikan penyambungan kembali aliran 

yang diputuskan sehubungan dengan kasus-kasus ilegal. 
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4. Membuat administrasi yang berhubungan dengan hubungan 

langganan. 

5. Mengawasi petugas yang melakukan penagihan kerumah pelanggan. 

 

7. Kepala Sub bagian Produksi 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tehnik. 

b. Membawahi : 

1. Seksi kwalitas air. 

2. Seksi pemeliharaan intalasi dan mobil tangki. 

c. Tugas-tugas : 

1. Melakukan koordinasi dengan bidang lain yang sesuai dengan 

bidangnya. 

2. Mengelola sarana dan prasarana air baku, instalasi pengolahan 

fasilitas lainnya yang berhubungan dengan bidang produksi. 

3. Menjaga dan mengawasi kualitas dan kontiniutas air yang diproduksi. 

4. Menyusun progam pemeliharaan perawatan, pembesihan dan 

pencucian Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan resevoar. 

Bertanggung jawab terhadap operasional mobil tangki. 

5. Menetapkan kebutuhan maupun pengembangan. 

6. Melakukan pencatatan. 

7. Melaporkan persediaan. 
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8. kepala Sub Bagian Distribusi 

a. bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tekhnik. 

b. Membawahi : 

1. Seksi pemeliharaan dan penanggulangan kebocoran.  

2. Seksi pemasngan dan pemutusan. 

 

c. Tugas-tugas : 

1. Secara tekhnik bertanggungjawab terhadap kehilangan dan kebocoran 

air. 

2. Membuat peta jaringan perpipaan. 

3. Menanggulangi semua masalah yang terjadi terhadap jaringan 

perpipaan. 

4. Menanggulangi keluhan pelanggan yang berhubungan dengan 

pendistribusian air. 

5. Melakukan pemasangan sambungan baru dan pemutusan sambungan 

rumah setelah ada rekomendasi dari bagian hubungan langganan. 

6. Melakukan pembersihan rutin terhadap system jaringan pipa dan 

melakukan pekerjaan perbaikan serta penyempurnaan pipa jika 

diperlukan.   

 

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tehnik  

b. Membawahi : 

1. Seksi perencanaan survey dan arsip tekhnik. 
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2. Saksi penelitian dan pengembangan. 

c. Tugas-tugas 

1. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berhubungan 

dengan tugasnya. 

2. Merencanakan dan mengendalikan program kerja sub bagiannya. 

3. Membuat standar desain dan menyusun standar kerja tehnik dan 

syarat-syarat yang diperlukan. 

4. Membuat peta perencanaan jaringan perpipaan . 

5. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka menetapkan 

spesifikasi-spesifikasi yang dibutuhkan. 

6. Melakukan perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan data jaringan, 

gambar-gambar tehnik dan dokumen-dokumen lainnya yang bersifat 

tehnis serta peralatan-peralatan yang digunakan. 

7. Bertanggung jawab atas terlaksanya Tugas-tugas yang ada disub 

bagiannya. 

 

10. Kepala Unit 

a. Bertanggung jawab terhadap Direktur. 

b. Membawahi : 

1. Seksi ADM dan keuangan unit. 

2. Seksi operasional unit. 

c. Tugas-tugas : 

1. Merencanakan dan mengendalikan program kerja dan operasional 
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unit. 

2. Memiliki pimpinan baik secara internal mupun secara eksternal 

pada tingkat kecamatan atau pada wilayah operasionalnya. 

3. Membuat laporan operasional bulanan. 

4. Mengelola dan mengawasi semua kekayaan perusahaan yang 

terdapat diunit yang dipimpimnya. 

5. Mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan yang ada diwilayah 

operasionalnya. 

6. menjaga memelihara dan menjamin keutuhan kerja yang ada pada 

unit yang dipimpinnya. 

 

11. Seksi Rumah Tangga dan Gedung 

a. Bertanggung jawab pada sub bagian Umum 

b. Tugas-tugas : 

1. Mengkoordinasi terlaksananya kebersihan lingkungan kantor, 

penerangan ruangan dan perlengkapan AC, taman, komunikasi 

dan lain-lainnya berhubungan dengan kerumahtanggaan. 

2. Melaksanakan perhitungan biaya untuk pekerjaan yang berbeda 

dibawa kendali bidang umum  

3. Melaksanakan pembayaran pajak-pajak, rekening telepon, listrik 

dan pembayaran lainya yang berada dibawah kendali bidang 

umum. 

4. Melaksanakan inverntaris persediaan barang dan asset perusahaan 
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secara periodik. 

5. Melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan 

pengadaan dan pengeluaran barang digudang. 

 

12. Seksi Administrasi Umum dan Personalia 

Kasubag Administrasi dan Personalia bertugas sebagai berikut : 

1. Menerima semua surat masuk dan meneruskannya kepada atasan atau unit 

kerja terkait dan atau kepada yang bersangkutan. 

2. Melaksanakan pengaturan, pengetikan surat-surat dinas terutama surat 

yang langsung dari direksi. 

3. Melaksanakan pengiriman surat dinas perusahaan. 

4. Mempersiapkan tempat pertemuan rapat untuk kepentingan perusahaan 

termasuk penyediaan kebutuhan lainnya. 

5. Melaksanakan pengarsipan surat keluar dan surat masuk serta dokumen 

lainnya. 

6. Menyimpan dan mengamankan serta menjaga kerahasian arsip 

perusahaan dan dokumen lainnya. 

7. Memproses penerimaan dan pemberhentian, kenaikan pangkat, gaji 

berkala, cuti dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan 

karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Membuat kriteria-kriteria jabatan, promosi, kenaikan pangkat, 

penghasilan, sanksi-sanksi dan biaya perjalanan dinas 
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13. Seksi Pembukuan dan Rekening 

Kasubag Pembukuan dan Rekening bertugas sebagai berikut : 

1. Melakukan pembukuan dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku. 

2. Mengkoordinir dan mengendalikan pembukuan dari setiap transaksi dan 

biaya yang memerlukan revisi anggaran. 

3. Melakukan penyesuaian buku jurnal dan buku-buku pembantu. 

4. Melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan pembukuan sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntansi 

(NPA) yang berlaku di Indonesia. 

5. Melaksanakan konsiliasi antara buku perusahaan dengan buku bank. 

6. Membuat laporan bulanan baik dalam anggaran biaya yang telah dan akan 

dilaksanakan kepada pemimpin. 

7. Mengawasi pelaksanaan penagihan rekening air bersih termasuk 

diunitunit. 

8. Memeriksa kelengkapan bukti penerimaan rekening dan menghitung 

kembali perincian jumlah uang yang harus diterima. 

 

14. Seksi Pelayanan dan Meter 

Kasubag Pelayanan danPencatat Meter bertugas sebagai berikut : 

1. Menerima, memeriksa dan mengevaluasi semua informasi baik secara 

lisan maupun tertulis ataupun melalui telepon tentang keluhan pelanggan, 

gangguan air minum untuk penanggulangan lebih lanjut. 



27 
 

2. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kelapangan secara intensif 

adanya pencurian air, sambungan gelap, pemakaian air tanpa meter, meter 

tidak berfungsi, pengrusakan meter, penggolongan tarif air dan lainya. 

3. Melakukan pemprosesan administrasi dan survey penyambungan baru dan 

penyambungan kembali air minum langganan yang diputus karena kasus, 

proses perubahan tarif air yang diusulkan oleh langganan. 

4. Melaksanakan pembacaan/pencatatan kubikasi yang terpakai oleh 

pelanggan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. 

 

15. Seksi Penagihan Rekening / Kasir  

Kasubag Penagihan dan Rekening bertugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan administrasi rekening yang akan ditagih, yang sudah 

ditagih, dan yang belum ditagih. 

2. Melaksanakan penagihan rekening air menurut jadwal penagihan setiap 

hari kerja secara intensif, efektif dan efisien. 

3. Menyusun jadwal pencabutan meter/pemutusan aliran air minum sesuai 

dengan sifat surat perintah pemutusan. 

 

16. Seksi Kualitas Air 

Kasubag Kualitas Air bertugas sebagai berikut : 

1. Menganalisa jumlah dan jadwal penggunaan bahan-bahan kimia secara 

efektif dan efisien. 
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2. Melakukan pemeriksaan kualitas air secara periodik. 

3. Memonitor dan mengendalikan seluruh unit pengolahan air agar kualitas 

air yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan. 

4. Menjaga, merawat dan mengendalikan sarana dan prasarana yang 

berhubungan dengan peningkatan kwalitas air termasuk menjaga 

kebersihan lingkungan instalasi. 

 

17. Bagian Pemeliharaan 

Kasubag Pemeliharaan Instalasi dan Mobil bertugas sebagai berikut : 

1. Merencanakan, mengoperasikan serta mengendalikan system 

pemompaan, mesin genset, reservoir, mobil tangki dan peralatan lainnya. 

2. Menentukan dan mempersiapkan suku cadang yang diperlukan untuk 

kebutuhan perawatan mesin-mesin dan panel-panel serta untuk mobil 

tangk.i 

3. Memperbaiki semua sarana dan prasarana yang rusak di instalasi, 

mencatat semua permasalahan dan kekurangan yang ada pada sarana dan 

prasarana yang terdapat di instalasi (intake dan pengolahan termasuk 

mobil tangki) 

 

18. Kasubag Perbaikan dan Penanggulangan Kebocoran 

Kasubag Perbaikan dan Penanggulangan kebocoran bertanggungjawab 

kepada Kabag Disktribusi yang mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melakukan pergantian dan perbaikan terhadap kebocoran pipa-pipa 
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distribusi, sambungan rumah, dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan pendistribusian air. 

2. Melaksanakan perhitungan biaya rehabilitasi pipa distribusi dan pipa 

dinas. 

3. Melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan secara rutin terhadap pipa 

distribusi dan perlengkapan lainnya agar pendistribusian air dapat berjalan 

teratur dan merata. 

4. Menjaga kualitas dalam pipa distribusi dan melakukan pencucian pipa. 

5. Mengambil langkah-langkah guna pengurangan tingkat kekurangan air 

secara cepat. 

6. Mencari dan mengatasi penyebab gangguan air kepelanggan. 

 

19. Bagian Pemasangan dan Pemutusan 

Kasubag Pemasangan dan Pemutusan bertanggungjawab kepada Kabag 

Distribusi yang bertugas sebagai berikut ; 

1. Melakukan pemasangan sambungan rumah baru setelah mendapat 

rekomendasi dari bagian Hubungan Langanan. 

2. Melakukan pengetesan, perbaikan, dan penyegelan serta pemutusan 

meteran air pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terus menerus terhadap 

pemasangan liar dan mengambil tindakan seperlunya. 

4. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan melakukan survey pada daerah 

yang culup berpotensi untuk dikembangkan sebagai langganan baru. 
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5. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan melakukan survey pada daerah 

yang cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai pelanggan baru. 

20. Bagian Perencanaan 

Bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan. 

Tugas-Tugas : 

1. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berhubungan 

dengan tugasnya. 

2. Merencanakan dan mengendalikan program kerja sub bagiannya. 

3. Membuat standar desain dan menyusun standar kerja tehnik dan syarat-

syarat yang diperlukan. 

4. Membuat peta perencanaan jaringan perpipaan. 

5. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka menetapkan spesifikasi-

spesifikasi yang dibutuhkan. 

6. Melakukan perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan data jaringan, 

gambar-gambar tehnik dan dokumen-dokumen lainnya yang bersifat 

tehnis serta peralatan-peralatan yang digunakan. 

7. Membuat program kerja tehnik untuk unit-unit PDAM. 

8. Mencatat Pelaksanaan Pekerjaan Tehnik, apakah sudah sesuai dengan 

standart-standart kerja yang suah ditetapkan. 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bagiannya. 

10. Bertanggung jawab atas terlaksannya tugas-tugas yang ada di sub 

bagiannya. 



31 
 

D. Aktivitas Perusahaan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang 

adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan 

sesuai dengan nilai-nilai atau syarat-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 dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi 

sosial. 

Sistem penyaluran air bersih tersebutselain menggunakan instalasi air 

(pipa), juga  menggunakan armada  dalam  bentuk mobil tangki, sehingga dapat 

menjangkau daerah yang belum tersedia jaringan instalasi perpipaannya. 

Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air 

bersih bagi masyarakat. Karena merupakan Perusahaan jasa, ada beberapa hal 

yang dilakukan oleh PDAM dalam memberikan pelayanan jasa air bersih, yaitu: 

a. Membangun memelihara, dan menjalani operasi sember-sumber 

produksi dan sarana penyediaan air minum. 

b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara 

merata. 

c. Mengadakan suatu peraturan/ketentuan untuk mencegah adanya 

penyambungan secara liar. 

PDAM Tirta Kampar selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan 

tetap mempertahankan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam  pelayanan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk meningkatkan aktivitas 
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perusahaan dengan cara sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemandirian PDAM Tirta Kampar melalui  

pemanfaatan potensi yang ada. 

b. Melakukan sosialisasi program dan aktivitas perusahaan. 

c. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk 

memperoleh profitabilitas yang optimal. 

 

 


