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BAB I 

Sejarah Singkat Perusahaan 

 

2.1  Sejarah Perusahaan 

 

 Perusahaan Darah Air Minum (PAM) Kebupaten didirikan berdasarkan  

peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 

tanggal 20 Januari 1994 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 6 Tanggal 8 Oktober 1994, seri D Nomor 

6),berkantor pusat ibu kota Kebupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan dapat 

mendirikan cabang-cabang di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bengkalis. 

 Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bengkalis menjadi 4 (Empat) wilayah permerintahan yaitu: Kabupaten 

Bengkalis,Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pemekaran 

wilayah ini berdampak pada berkurangnya ruang lingkup usaha sehingga wilayah 

usaha PDAM Kabupaten Bengkalis tinggal cabang Bengkalis, Duri dan Selat 

Panjang. 

 Setelah terjadi pemekaran wilayah pad tahun 2000 PDAM Kebupaten 

Benglis tealh menambah luas cakupan usahanya dengan membuka cabang 

ditanjung dan Sungai Pakning. Juamlah pelanggan PDAm Kebupaten Bengkalis 

sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 11,39SL,turun 10,47% dari tahun 

2010 seabnyak 12,723 pelanggan yang disebabkan karena adanya pemekaran 

wilayah Kabupaten. 
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Gambar 1.1  Perumda Air Minum Trirta Terubuk ( PDAM ) 

 

1.2 . Visi, dan  Misi  Perumda Air Minum Tirta Terubuk     

   (PDAM) 

 a. Visi 

 

menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang mendiri, sehat, profesional dan 

Handal Menuju Pelayanan Prima  Dengan Cangkupan Pelayanan 100% tahun 

2020 

 

b. Misi 

 

1. Memberikan pelayanan air bersih yang baik sesuai dengan harapan 

masyarakat; 

2. Menyediakan air bersih dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup 

dan kuantitas yang seimbang; 

3. Mewujudkan provesionalisme pengeloalaan perusahaan dan pelayanan 

pelanggan; 

4. Menunjang pembangunan dan pelayanan perkotaan. 
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c. Tugas 

 

 Memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh maysarakat secara adil 

dan merata terus menerus yang memenuhi syarat kesehatan serta dapat berperan 

serta dalam pembangunan Kabupaten Bengakalis. 

 

1.3   Ruang Lingkup Perusahaan 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis adalah 

perusahhaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai 

denagn nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani 

kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara mrnyalurkan air bersih 

kerumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan dalam 

melalsankan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi sosial. System 

penyaluran air bersih tersebut selan menggunkan instalasi air (pipa), juga 

menggunkan armada dalam bentuk mobil tangki, sehingga dapat menjangkau 

daerah yang belum tersedia jaringan instalasi perpipaanya. 

  

 Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air 

bersih bagian 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 sumber-sumber produksi dan            

sarana penyediaan air minum. 

b.  Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air merata. 

c.   Mengadakan satu peraturan/ketentuan untuk mencegah adanya 

penyambungan secar liar.  

 

 PDAM Tirta Kampar selalu berusaha meningkatkan pelayanan denagan 

tetap mempertahankan kualitas, kualitas, dan kontiunitas dalam pelayanaan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk meningkatkan aktivitas 

perusahaan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Meningkatkan Kemandirian PDAM Tirta Kampar malalui pemanfaatann 

potensi yang ada. 

b.  Melakukan sosialisasi program dan aktivitas perusahaan. 

c. Menigkatkan produktivitas dan kerja perusahaan untuk memperoleh 

profitabilitas yang optimal. 

 

 1.4    Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten     

 Bengkalis  

 Berdasarkan dari Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Bengkalis, Maka 

berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari yang rerlibat dalam operasional 

PDAM Kebupaten Bengkalis sebagai berikut: 

 

1. Direktur   

 Direktur utama PDAM Kebupaten Bengkalis membawahi Direktur umum 

dan Direktur operasional mempunyai tugas-tugas yaitu mempunyai wewenang 

mengangkat, memutasikan, memperomosikan, membina dan memberikan sanksi 

serta memberhenikan semua pegawai PDAM dibawah Direksi, serta mengadakan 

koordinasi, konsutasi, dan tindakan-tindakan dengan pemerintah maupun swasta 

dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan  PDAM. 

 

2. Direktur Umum Dan Keungan  

 Direktur umum dan Keuangan PDAM Kebupaten Bengkalis mempunyai 

tugas-tugas yaitu mempunyai wewenang menjual, menjaminkan, atau melepaskan 

aset PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, 

mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, menyelengaraan administrasi umum 

dan keunagan, dan mempunyai laporan neraca secara berkal kepada Bupati 

malalui Dewan pengawas, serta menyusun rencana melalui Dewan pengawas. 

 

3. Direktur Operasional Dan Teknik 

 Direktur Operasional dan Teknik PDAM Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas-tugas yaitu mempunyai wewenang menetapkan susunan 
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organisasi dan tata kerja PDAM persetujuan Dewan pengawas,  membina 

pegawai, menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan yng disyahkan oleh Bupati 

melalui Dewan pengawas. 

4.  Kepala Bagian Keungan 

 Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan 

sumber-sumber pebdapatan serta pengeluaran PDAM, menyusun rencana 

pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang, serta membuat laporan 

keunagan secara periodik dan menyusun rencana anggran PDAM dengan 

berkoordinasi dengan bagian lainnya. 

5.  Kepala Bagian Hubungan Pelanggan. 

 Kepala Bagian Umum mempunyai tugas-tugas yaitu mencatat, 

menyimpan, mengamankan dan memelihara dokumen perusahaan, 

menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian dan kesektarian serta 

rumah tangga, mempersiapkan laporan berkala dan berkordinasi dengan bagian 

lainnya. 

6. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan 

 Kepala Bagian Hubungan pelanggan mempunyai tugas-tugas yaitu 

melakukan koordinasi dengan kepala unit dalam perencanaan, peningkatan 

pemasaran dan pelayan langganan termasuk penyuluhan, menyusun usulan 

kebijakan dan kebutuhan baru mengenai tarif sambungan baru, mencatat meter air 

dan menerima pengaduan pelanggan, serta merekomendasikan penyembungan 

kembali airan yang putus. 

7. Kepala Bagian Produksi. 

 Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas-tugas yaitu mengelola serana 

prasana air baku, menjaga dan mengawasi kulitas dan kontinuitas air yang 

produksi, serta menyusun program pemeliharaan perawatan alat produksi. 

8. Kepala Bagian Distribusi. 

 Kepala Bagian Distribusi mempunyai tugas-tugas yaitu mebuat peta 

jaringan perpipaan, menanggulangi keluhan pelanggan, melakukan pemasangan 

sambungan baru rumah pelanggan, pembersihan rutin terhadap sistem jaringan 

pipa. 
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9.  Kepala Bagian Perancanaan. 

 Kepala Bagian perencanaan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan 

dan pengendalian program kerja, membuat laporan operasional bulanan, 

mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan yang ada 
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Gambar 1.2 Struktur Oraganisasi perusahaan 

(Sumber,Prumda Tirta  Terubuk) 

Dengan adanya struktur organisasi jabatan ini,pembagian tugas dan tanggung 

jawab yang jelas sehingga memudahkan sesuatu pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan fungsi, jabatan dan wewenang yang ditentukan, sehingga dapat 
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mencerminkan tata hubungan antara pemimpin  dengan bawahan yang lebih 

rasional,agar dapat memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


