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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
beberapa keahlian atau ketrampilan baik Softskill atau Hardskill yang sudah
diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama
beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan
kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau
masalah yang dihadapi di PDAM Way Rilau Bandar Lampung selama 2 bulan
yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019.
Pada saat pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan pada bagian Kesekretarisan,
Humas Langganan dan Anggaran. Pelaksanaan kerja pada bidang Humas
langganan adalah input data MBR instalasi air, menulis nomor rekening MBR,
input data storting MBR, input data storting reguler serta rekapitulasi pengiriman
tangki. Sedangkan dalam bidang kesekretarisan melakukan kegiatan berupa
menerima surat masuk, mendisposisikan surat masuk, pemberian nomor surat
keluar, membuat surat undangan rapat serta membuat surat keluar. Dalam bidang
anggaran mendapatkan tugas berupa membuat voucher dan di catat kebuku kas,
memposting jurnal bayar kas, mengecek daftar tunjangan uang makan karyawan,
mengecek daftar pelanggan yang sudah membayar biaya pemasangan (MBR),
menginput npwp (nomor pokok wajib pajak) menginput jumlah uang lembur
karyawan.
Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PDAM Way
Rilau Bandar Lampung, yang di laksanakan pada bulan Juli 2019 sampai
September 2019, perlu adanya peningkatan dalam hal kerja, system komputerisasi
yang baik, penambahan fasilitas komputer agar dalam melaksanakan pekerjaan
dapat berjalan dengan lancar.

Kata kunci: PKL, PDAM Way Rilau Bandar Lampung.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) khususnya Sistem Informasi,

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang mengedepankan
pendidikan mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa
perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan tujuan
Perguruan Tinggi guna memberikan praktik kepada mahasiswa yang telah
mendapatkan teori dalam pembelajaran.
Program PKL merupakan penerapan dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai sarana untuk melatih mental, sikap, penerapan ilmu pada
bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mengembangkan ilmu yang telah di dapatkan di kampus berupa
pelajaran yang akan di terapkan dalam dunia kerja (Petrus, 2004). PKL
dilaksanakan secara terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang
memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1).
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau adalah sebuah
perusahaan daerah pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang
pengelolaan air minum. Perusahaan ini telah menggunakan sistem informasi
dalam proses bisnisnya. Maka dari itu di pilihlah perusahaan tersebut sebagai
tempat melaksanakan PKL untuk mempelajari sistem informasi yang berjalan di
perusahaan tersebut dan peranan sistem informasi dalam proses bisnis serta
produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan
dapat secara langsung dipraktikkan di kantor PDAM Way Rilau Bandar
Lampung. Dalam hal ini dapat menjadi proses pembelajaran, bahwa teori yang
dipelajari dapat digunakan langsung dalam praktik di lapangan.

1.2

Tujuan PKL
1. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan matakuliah
smester 6.
2. Menerapkan teori-teori yang sudah didapat selama di perkuliahan.
3. Mengembangkan ketrampilan yang di miliki mahasiswa.
4. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan
dunia kerja.
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja
dan bersikap di dunia kerja.

1.3

Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah:
1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, kerjasama dan etika.
2. Menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan.
3. Menambahkan pengetahuan dari tempat dilakukan-nya kegiatan PKL.
4. Meringankan pekerjaan di perusahaan selama melakukan PKL.
5. Sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja yang berbeda dengan
lingkungan kampus.

1.4

Tempat PKL
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau adalah sebuah

perusahaan daerah pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang
pengelolaan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan
peraturan walikota Bandar Lampung nomor 76 tahun 2008, tentang tugas pokok
yaitu mendistribusikan kebutuhan air bersih masyarakat di daerah pelayanan
secara memadai, adil dan merata serta berkesinambungan. Pengumpulan data
untuk proyeksi kebutuhan air dan penjualan serta penyusunan tarif air.
Melayani permintaan langganan air minum dari masyarakat untuk
perumahan, perusahaan, hotel, keperluan sosial, dll. Mengambil tindakan terhadap
adanya pemakaian air yang tidak sah. Menyediakan air dalam rangka membantu
memenuhi kebutuhan fasilitas kota seperti untuk penanggulangan bahaya
kebakaran, pemeliharaan taman, dan sebagainya. Lokasi PDAM di jelaskan pada
Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Lokasi PDAM Way Rilau Bandar Lampung

1.5

Jadwal Pelaksanaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 15 Juli 2019

sampai 07 September 2019 atau selama ± 50 hari, yang dilaksanakan di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, dengan waktu kerja yaitu:

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
No. Hari

Jam Masuk

Istirahat

Jam
Pulang

1.

Senin

08.00 WIB

12.00-13.00 WIB

17.00 WIB

2.

Selasa

08.00 WIB

12.00-13.00 WIB

17.00 WIB

3.

Rabu

08.00 WIB

12.00-13.00 WIB

17.00 WIB

4.

Kamis

08.00 WIB

12.00-13.00 WIB

17.00 WIB

5.

Jumat

08.00 WIB

12.00-13.00 WIB

17.00 WIB

6.

Sabtu

Libur

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah Perusahaan
Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar

Lampung dikelola sejak zaman Pemerintah Belanda yaitu sejak tahun 1917
dengan mengusahakan/memanfaatkan Sumber Mata Air WAY RILAU yang
berkapasitas produksi 18 Liter/Detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan
air bersih bagi masyarakat Tanjung Karang dan sekitarnya. Pengelolaan sarana
dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh Seksi Air Minum Pemerintah Daerah
Tingkat I Tanjungkarang-Telukbetung. Status perubahan ini pun belum memenuhi
pertumbuhan dan perkembangan seksi air minum, mengingat status kelembagaan
belum mendukung untuk menambah modal kerja guna perluasan dan
pengembangan jaringan akibat keterbatasan APBD Tingkat II.
Pada tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan peraturan daerah (PERDA)
Nomor : 02 tahun 1976, yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum, dengan nama “PDAM WAY RILAU” Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungkarang-Telukbetung dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Daerah Kotamadya Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
Dengan adanya perubahan nama Kota madya Daerah Tingkat II
Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 1983, maka nama
Perusahaan Daerah Air Minum WAY RILAU berubah menjadi Perusahaan
Daerah Air Minum WAY RILAU Kota Bandar Lampung.
PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu
Perusahaan Milik Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola
prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan
pelayanan air bersih secara adil dan terus menerus, disamping mempunyai fungsi
ganda yaitu fungsi sosial dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi
perusahaan.

Gambar 2.1 Logo PDAM Way Rilau Bandar Lampung
Sumber: Website PDAM Way Rilau

Perusahaan Daerah Air Minum WAY RILAU Kota Bandar Lampung memiliki
Visi dan Misi yaitu sebagai berikut:

2.2.

Visi dan Misi Perusahaan
Adapun yang menjadi visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum WAY

RILAU Kota Bandar Lampung memiliki Visi dan Misi yaitu sebagai berikut:
1. Visi
Mewujudkan pelayanan yang terbaik, profesional dan mandiri dalam
pernyataan visi diatas mengandung arti: pelayanan terbaik, mengandung arti
bahwa PDAM mampu memberikan jaminan pelayanan kuantitas, kualitas dan
kontonuitas (K3) kepada masyarakat/konsumen.

2. Misi
a. Menyediakan air bersih dengan standar kesehatan secara berkelanjutan dan
merata.
b. Memberikan pelayanan air yang berkualitas dan jumlah yang cukup
dengan tarif yang terjangkau.
c. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota
Bandar Lampung melalui penyediaan air minum.

d. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
e. Meningkatkan pendapatan.

2.3

Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum WAY RILAU

Bandar Lampung ditunjukkan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PDAM Way Rilau
(Sumber : Website PDAM Way Rilau)

Unsur-unsur Organisasi Perusahaan terdiri dari :
A. Unsur Pimpinan adalah Direksi :
1)

Direktur Utama
Direktur Utama dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandar
Lampung melalui Dewan Pengawas.Direktur Utama PDAM “Way
Rilau” Kota Bandar Lampung Mempunyai tugas pokok : memimpin,
merencanakan,

mengatur,

mengkoordinasikan,

membina

,

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PDAM yang
meliputi lingkup Bidang Teknik, Bidang Umum, Satuan pengawasan
Intern serta Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik.
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a) Merumuskan, menetapkan rencana kerja PDAM tahunan dan 5
(lima) Tahunan.
b) Mendistribusikan, memberi petunjuk dan memotivasi pelaksanaan
tugas bawahan.
c) Mengkoordinasikan,

mengendalikan

dan

membina

kegiatan

bawahan.
d) Memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas.
Kerja dan pengembangan karier .
e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
f)

Merumuskan strategi PDAM dan menjalankan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam pelaksanaan operasional
perusahaan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

g) Menetapkan penjabaran dan peraturan, prosedur dan atau pedomanpedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan bidang Teknik
dan Bidang Administrasi Umum.
h) Memberikan

arahan kepada perangkat PDAM dalam rangka

Pendayagunaan aparatur.
i)

Mengkaji konsep naskah dinas hasil kerja bawahan.

j)

Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas.

k) Mengambil

inisiatif

dalam

penempatan,

pemindahan

dan

pemberitahuan pegawai dan menentukan batas ganti rugi dan
menentukan batas ganti rugi dan sebagainya sesuai Peraturan
perundang-undangan.
l)

Membuat laporan, hasil pelaksanaan tugas untuk disampaikan
kepada Walikota melalui Dewan Pengawas terdiri dari perhitungan
rugi laba, laporan bulanan keuangan dan operasional.

m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas
sebagai bahan pengambilan keputusan.
n) Mengajukan rencana Anggaran Belanja Tahunan dan Rencana
Khusus kepada Badan Pengawas agar program PDAM dan tahun
yang akan datang dalam bidang keuangan dan operasi dapat
tercapai sesuai dengan Program Pemerintah Daerah dan atau Pusat.
o) Memberikan Laporan Tahunan kepada Wali Kota melalui Badan
Pengawas, terdiri dari Neraca Perhitungan Laba Rugi, Laporan
Bulanan Keuangan dan Operasional.
p) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2) Direktur Bidang Umum
Direktur Bidang Umum dipimpin oleh seorang direktur yang dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama.Direktur Umum PDAM “Way Rilau” Kota Bandar
Lampung

mempunyai

tugas

merencanakan, mengatur dan

pokok

sebagai

berikut:

Memimpin,

mengkoordinasikan, mengendalikan,

Bagian Umum dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan. Rincian
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini adalah
sebagai berikut :
a) Menyusun rencana kerja tahunan dalam lingkup di Bidang Umum.
b) Memberi petunjuk dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan.
c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
d) Menelaah dan mengkoreksi anggaran biaya tahunan dan bulanan.

e) Menyempurnakan dan menetapkan konsep naskah dinas, akuntansi,
umum dan hukum sesuai dengan kewenangannya.
f)

Mengajukan alternatif serta menetapkan sumber-sumber pembiayaan
dengan syarat ringan kepada Direktur Utama bila diperlukan.

g) Mengawasi pengamanan terhadap seluruh aktivitas perusahaan.
h) Memelihara hubungan koordinasi dengan Direktur Teknik dalam
menetapkan penyusunan anggaran belanja perusahaan.
i)

Memberikan persetujuan terhadap pesanan pembelian dalam batas
yang menjadi kewenangannya.

j)

Mengawasi penyelenggaraan akuntansi dan melakukan analisa
terhadap laporan yang dihasilkan untuk memberikan bahan informasi
kepada Direktur utama dalam rangka pengambilan keputusan yang
tepat.

k) Memberikan saran – saran pertimbangan kepada Direktur Utama
tentang langkah – langkah atau tindakan yang perlu diambil baik
secara filosofis, yuridis, administratif maupun teknis.
l) Memelihara hubungan baik dengan Bank atau Lembaga Keuangan
lain dan Pemerintah.
m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Direktur Bidang Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala Bagian Keuangan
Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang dalam
melaksankan tugasnya berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada
Direktur Bidang Umum.
Kepala

Bagian

Keuangan

Mempunyai

Tugas

Pokok

:

Memimpin,

merencanakan, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian
Akuntansi, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Kas, Sub Bagian Penagihan dan
Rekening.
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada diktu kesatu pasal ini adalah
sebagai berikut :

a) Membantu Direktur Bidang Umum dalam bidang tugasnya;
b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi Kegiatan dari sub
Bagian Anggaran, Sub Bagian Penagihan dan Rekening, Sub Bagian
Akuntansi, Sub Bagian Kas Bendaharawan Penerima;
c) Menyusun dan mengevaluasi proyeksi keuangan jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang, serta menjaga Likuidasi, Solvabilitasi serta
Rentabilitas Perusahaan;
d) Merencanakan, mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan
piutang langganan;
e) Menyelengaarakan dan mengendalikan akuntansi perusahaan sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
f) Memeriksa dan meneliti kegiatan dan penerimaan, penyimpan dan
pengeluaran keuangan perusahaan;
g) Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengeluaran dan penyajian data
perusahaan;
h) Mengusulkan pada direksi penghapusan rekening sesuai dengan pedoman
akuntasi yang berlaku
i) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Direktur Bidang
Umum sesuai dengan bidang tugasnya;
j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang
Umum.

Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
A. Kepala Sub Bagian anggaran
Kepala Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang Tugas;
b. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran perusahaan secara
sistematis setiap tahun dan mengusulkan rencana perubahan anggaran
c. Memonitor dan mengendalikan realisasi penerimaan dan pengeluaran
perusahaan

d. Menyusun proyeksi keuangan jangka pendek, jangka menengah dan
jangka

panjang

serta

mengendalikan

likuiditas,

solvabilitas

perusahaan.
e. Secara berkala mengadakan analisa terhadap realisasi anggaran biaya.
f. Mengadakan koordinasi dengan bendaharawan barang untuk jenis
barang/ persediaan yang sudah hampir habis.
B. Kepala Sub Bagian Penagihan dan Rekening
Kepala Sub Bagian Penagihan dan Rekening, mempunyai tugas sebagai
berikut :
a) Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang tugasnya;
b) Menerima

menyimpan

rekening

air.

Untuk

dipersiapkan

penaguhannya
c) Menyerahkan/membagikan rekening kepada petugas penagihan dan
bank dan/ mitra yang ditunjuk;
d) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para penagih
mengenai cara penagihan yang efektif kepada pelanggan, termasuk
menampung permasalahan, saran dari petugas atau bank yang ditunjuk
, serta mengusahakan pemecahan / jalan keluarnya;
e) Melaksanakan administrasi penagihan secara baik dan teratur
sehingga memudahkan untuk mengetahui rekening yang tertagih
maupun yang tidak tertagih dan melakukan upaya penagihan
tunggakan;
f)

Memberikan data-data pelanggan yang sudah jatuh tempo dan akan
diputus ke Bagian Distribusi;

g) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan.
C. Kepala Sub Bagian Akuntansi
Kepala Sub Bagian Akuntansi, mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang tugas lainnya;

b) Membukukan semua transaksi keuangan dan biaya perusahaan tepat
pada waktunya;
c) Mengawasi, menganalisa pembukuan pada buku pembantu dan buku
besar;
d) Secara berkala membuat laporan keuangan dan lampiran-lampiran
untuk pimpinan dan pihak lain yang berwenang;
e) Meninjau kembali dan menyesuaikan kebijakan pembukuan dengen
prinspin dan norma akuntasi serta mengusulkan penyempurnaan
sistem control intern;
f)

Membantu pengawasan intern dan ekstern serta aparat pengawas
fungsional lainnya dalam penyediaan data, bahan, uang yang
diperlukan;

g) Melakukan pencatatan aktiva tetap perusahaan dan penghitungan
penyusutannya;
h) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;
i)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan.

D. Kepala Sub Bagian Kas
Kepala Sub Bagian Kas, mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang tugasnya;
b) Menerima setoran dari hasil pembayaran rekening air atau
pembayaran lainnya dari Bendaharawan Penerimaan maupun dari
Bank / Mitra lain yan ditunjuk;
c) Melakukan pembayaran atas kewajiban dan keperluan perusahaan
berdasarkan bukti-bukti yang sah;
d) Menerima

dan

menyimpan

kelengkapan

berikut

lampirannya

mengenai sahnya bukti penerimaan dan pengeluaran;
e) Menyetorkan seluruh hasil penerimaan tagihan secara rutin paling
lambat pada hari berikutnya ke Bank yang telah ditunjuk;
f)

Menyimpan dan mengatur kan untuk keperluan perusahaan, termasuk
pengambilan uang dari Bank;

g) Melaksanakan pemotongan pajak dan menyetorkan sesuai dengan
aturan yang berlaku;
h) Melaksanakan pencatatan dan administrasi kas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, membuat laporan, saran dan pertimbangan
kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidangnya;
i)

Mengawasi pelaksanaan kas kecil sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

j)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Kepala Bagian Umum
Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksnakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur
Bidang Umum. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok :
Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas
Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Pembelian, Sub Bagian Pergudangan, Satuan
Pengamanan, Sub Bagian Personalia dan Sub Bagian Kesejahteraan Karyawan.
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a) Membantu Direktur Bidang Umum dalam bidang tugasnya;
b) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dari Sub Bagian
Pembelian, Sub Bagian, Satuan Pengamanan, Sub Bagian Personalia serta
Sub Bagian Kesejahteraan Karyawan;
c) Menyelenggarakan

dan

mengendalikan

kegiatan-kegiatan

dibidang

administrasi / perusahaan, Kesekretariatan, Kerumahtanggaan dan
Protokoler dan Keamanan Perusahaan;
d) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan, perawatan
gedung dan halaman yang dimiliki perusahaan;
e) Melaksanakan dan mengendalikan pembelian penyimpanan barang-barang
yang diperlukan perusahaan;
f)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Direktur Bidang
Umum sesuai dengan bidang tugasnya;

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bagian
Umum
Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
A. Kepala Subbagian Protokol
Kepala Sub Bagian Protokol, mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Membantu Kepala Bagian Umum dalam bidang tugasnya;
b) Menyelenggarakan dan mengatur kegiatan-kegiatan penerimaan tamu,
rapat-rapat, upacara bendera, apel, dan lainnya;
c) Menyelenggarakan perpustakaan karyawan;
d) Menyiapkan konsep pidato Direksi;
e) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Umum sesuai dengan bidang tugasnya;
f)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum.

B. Kepala Sub Bagian Pembelian
Kepala Sub Bagian Pembelian, mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Membantu Kepala Bagian Umum dalam bidang tugasnya;
b) Menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan

pengadaan/

pembelian,

kebutuhan/ yang berlaku;
c) Menysun rencana kebutuhan dan jadwal pengadaan barang/peralatan
dan kebutuhan lainnya, secara efektif dan efesien;
d) Mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan proses pembelian barang
baik melalui tender maupun penunjukan langsung dan secara berkala
mengadakan survey harga barang yang diperlukan jenis/merk, ukuran,
kualitas dan harganya, kepada supplier atau pabrik yang mengikuti;
e) Mengusulkan kebijaksanaan pemesanan dan pembelian barang yang
lebih menguntungkan perusahaan berdasarkan ketentuan perundang –
undang yang berlaku;
f)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Umum sesuai dengan bidang tugasnya;

g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum.
C. Kepala Sub Bagian Pergudangan
Kepala Sub Bagian Pergudangan, mempunyai tugas;
a) Membantu Kepala Bagian Umum dalam bidang tugasnya;
b) Merumuskan dan mengontrol kebijaksanaan operasional gudang
dalam hal penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan barang material
dan peralatan.
c) Memproses dan menghitung pengadaan kebutuhan barang persediaan
dengan menerbitkan Daftar Permintaan Barang (DPB) dengan
mengacu kepada Stock Minimum atau permintaan dari Bagian yang
membutuhkan.
d) Mengawasi prosedur penerimaan dan pengeluaran barang persediaan
serta mencatat dalam administrasi stock ( kartu barang ).
e) Mengawasi keselamatan dan perawatan terhadap fisik barang stock
gudang dan bertanggung jawab atas penyimpanan barang persediaan.
f)

Melakukan

pemeriksaan

membandingkan

dengan

fisik

barang

secara

administrasinya

periodik

untuk

dan

permasalahan

administrasi, kerusakan barang dan sebagainya.
g) Melaksanakan pencatatan barang inventasris kantor dengan membuat
Kartu Inventaris Ruang (KIR), Kartu Inventaris Bangunan (KIB) dan
lain – lain.
h) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
i)

Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Bagian Umum.

D. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Karyawan
Kepala Sub bagian Kesejahteraan Karyawan, mempunyai tugas sebagai
berikut:
a)

Membantu Kepala Bagian Umum dalam bidang tugasnya;

b)

Menyusun program peningkatan kesejahteraan karyawan.

c)

Mempersiapkan administrasi dan melaksanakan pembagian gaji dan
tunjangan perusahaan setiap bulannya.

d)

Melaksanakan perhitungan Pajak Penghasialan (PPh. Pasal21).

e)

Melaksanakan administrasi dan pengurusan asuransi serta pensiun
Direksi dan Karyawan.

f)

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kerohanian,
oleh raga dan rekreasi.

g)

Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan tugas peningkatan
kesehatan karyawan dan keselamatan kerja karyawan.

h)

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

i)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Kepala Bagian
Umum.

E. Kepala Sub Bagian Personalia
Kepala Sub Bagian Persionalia, mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Membantu Kepala Bagian Umum dalam bidang tugasnya;
b) Menyusun program dan petunjuk teknis Pengembangan Karir dan
Diklat
c) Menganalisa dan mengusulkan Pengembangan sumber daya manusia.
d) Mempersiapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan sumber daya
manusia dan mensosialisasikan dalam rangka.
e) Menyelenggarakan pembinaan disiplin, keterampilan dan kemampuan
karyawan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna.
f)

Menyelenggarakan dan membuat rekapitulasi perhitungan kehadiran
karyawan/i setiap bulan, berdasarkan alat/daftar absensi yang ada,

g) Menyusun dan melaksanakan serta menganalisa survey penambahan
dan penempatan karyawan sesuai dengan formasi, klasifikasi
pendidikan atau keahlian yang dibutuhkan serta menyelenggarakan
proses penerimaan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
h) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Umum sesuai dengan bidang tugasnya;
i)

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum.

3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Langganan
Bagian Hubungan Masyarakat & Pelanggan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Umum.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan Mempunyai Tugas
Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan
tugas Bagian Hubungan masyarakat & Langganan dan menjadi supervisi Sub
Bagian Humas dan Hukum, Sub Bagian Pelayanan Langganan, Sub Bagian
Hubungan Langganan dan Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a) Membantu Direktur Bidang Umum dalam bidang tugasnya;
b) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Sub Bagian
Humas & Hukum, Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi
c) Menampung dan menyelesaikan pengaduan masyarakat / pelanggan yang
tidak dapat diselesaikan oleh sub bagian Pelayanan Langganan
berdasarkan peraturan yang berlaku.
d) Menyelenggarakan pemasaran, penyuluhan dan penyampaian informasi
kepada masyarakat / pelanggan melalui program kehumasan.
e) Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan Pencatatan pemakaian air,
penjualan langsung, penetapam klasifikasi tarif dan mengadakan evaluasi
pemakaian air pelanggan;
f)

Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan administrasi pelanggan,
pelayanan, permohonan sambungan baru dan penjualan air melalui mobil
tangki;

g) Memberikan arahan kepada Sub Bagian Pelayanan Langganan dalam
menetapkan pemakaian air pelanggan hasil koreksi (restitusi)
h) Memonitor

Sub

Bagian

Sekretariat

dan

Administrasi

dalam

penyelenggaranaan administrasi surat masuk, surat keluar, surat perintah
kerja dan kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian
Sekretariat dan Administrasi.

i)

Mengadakan koordinasi dengan Bagian Transmisi Distribusi, Bagian
Perencanaan Teknik serta Bagian terkait lainnya untuk mempercepat
penyelesaian permohonan sambungan baru dan pelayanan lainnya.

j)

Memonitor dan mengendalikan usulan penerbitan Produk Hukum dan
penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

k) Memfasilitasi dan bekerja sama dalam menangani permasalahan hukum.
l)

Memberikan laporan, saran pertimbangan kepada Direktur Bidang Umum
sesuai dengan bidang tugasnya;

m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang
Umum.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat & Pelanggan dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh :
A. Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum
Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum, mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Membantu Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan
dalam bidang tugasnya;
b) Menyelenggarakan

kegiatan

informasi

bagi

pelanggan

dan

masyarakat;
c) Menampung, mencatat, melayani pengaduan dan memberikan
penjelasan kepada pelanggan masyarakat sesuai dengan kelompok
permasalahannya, berkoordinasi dengan bagian lainnya untuk mencari
jalan keluar atau pemecahan masalah;
d) Menyiapkan, menyusun dan menyajikan bahan-bahan untuk expose /
pemberitaan;
e) Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundangundangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam pembuatan rancangan
Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan dan Instruksi Direksi;
f)

Menyiapkan

bahan

pertimbangan

penegakan

hukum

dan

mengusahakan bantuan hukum kepada perusahaan atas masalah
hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

g)

Menghimpun

peraturan

peundang-undangan

dan

melakukan

dokumentasi;
h)

Melaksanakan pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan
yang ada yang akan ditetapkan di lingkungan perusahaan;

i)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan sesuai dengan bidangnya;

j)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan;

B. Kepala Sub Bagian Pelayanan Langganan
Kepala Sub Bagian Pelayanan Langganan mempunyai tugas sebagai
berikut
a) Membantu Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan
dalam bidang tugasnya;
b) Menyusun rencana kerja dan mengatur pelaksanaan pembacaan meter
/ pencatatan penggunaan air para pelanggan sesuai dengan pembagian
wilayah kerja (zone) serta klarifikasi dan golongan pelanggan;
c) Merumuskan dan menontrol kebijaksanaan PDAM

dalam bidang

pembacaan meter,
d) Mengkoreksi dan menetapkan pemakaian airpelanggan berdasarkan
hasil cek pembacaan meter, serta memproses perubahan rekening
pelanggan serta dilakukan cek ulang.
e) Menyelenggarakan kegiatan administrasi penyambungan kembali bagi
pelanggan yang diputus;
f)

Mengkoordinir kegiatan operator untuk menginput data pemakaian air
pelanggan;

g) Mengawasi pemasukan data-data system informasi pelanggan
mengenai perubahan data pelanggan;
h) Mengadakan penelitian dan pengecekan secara tiba-tiba di lapangan
guna memastikan kebenaran pembacaan meter oleh petugas;
i)

Menyusun buku induk pelanggan dan data pelanggan;

j)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan sesuai dengan bidang
tugasnya;

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan.

C. Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan
Kepala

Sub

Bagian

Hubungan

Langganan

mempunyai

tugas

sebagaiberikut:
a) Membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan
dalam bidang tugasnya.
b) Pemberitahuan

kepada

calon

pelanggan,

perhitungan

biaya

pemasangan yang dibuat oleh Bagian Perencanaan Teknik yang telah
ditandatangani oleh Direktur Utama
c) Menyelenggarakan kegiatan administrasi sambunganbaru yang dalam
pelaksanaanya berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Teknik dan
Bagian Distribusi;
d) Menginventarisir sambungan air sebagai bahan evaluasi dan program
kerja tahun berikutnya;
e) Mengkoordinasikan dan mengawasi serta melayani permintaan air
minum melalui mobil tangki
f)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kapada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan sesuai dengan bidang
tugasnya;

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan.

D. Kepala Subbagian Sekretariat dan Administrasi
Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi, mepunyai tugas sebagai
berikut

a) Membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan
dibidang tugasnya.
b) Menelaah dan mendistribusikan surat-surat kepada unit kerja / bagian
yang bersangkutan dengan isi/ pokok surat yang masuk tersebut.
c) Mengawasi kelengkapan administrasi termasuk penomoran surat
keluar dan surat masuk serta masuk serta pencatatannya menurut tata
usaha perkantoran yang berlaku.
d) Menyelenggarakan kegiatan ekspedisi kantor, mengusulkan rencana
kebutuhan alat-alat tulis kantor/ peralatan kantor termasuk blanko
naskah dinas, perjalananan dinas PDAM.
e) Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dan administrasi perkantoran.
f)

Mengurus perizinan dan sertifikasi tanah.

g) Membuat daftar inventaris kantor.
h) Mengatur fasilitas tempat rapat.
i)

Memberikan laporan, sarah dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Langganan sesuai dengan bidang tugasnya.

3)

Direktur Bidang Teknik
Direktur Bidang Teknik Dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama. Direktur Bidang Teknik PDAM “Way Rilau”
Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan,
mengendalikan dan mngevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Bagian
Perencanaan Teknik, Bagian Produksi, Bagian Distribusi.
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a) Menyusun rencana kerja tahuna dan 4 (empat) tahunan lingkup
Direktur Teknik.
b) Mendistribusikan, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan.
c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
d) Membimbing bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas.

e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
f)

Mengkoreksi bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan
pembinaan Bag. Perencanan Teknik, Bag. Produksi, Bag. Distribusi.

g) Mengkoordinasikan perncanaan dan bantuan proyek dan mengarahkan
persiapan dan pelaksaan proyek.
h) Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan seluruh
instalasi bangunan PDAM dan peralatan teknik lainnya.
i)

Memberikan persetujuan rencana pembelian barang teknik dan
pengelauaran

barang

teknik

dari

gudang

dalam

batas-batas

kewenangannya.
j)

Mengajukan saran-saran dan pertimbangan teknik kepada Direktur
Utama tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.

Direktur Bidang Teknik dalam melakanakan tugasnya dibantu oleh :
A. Kepala bagian Perencanaan Teknik
Bagian Perencanaan Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah

dan

bertanggung jawab Kepada Direktur Bidang Teknik.
Kepala Bagian Perencanaan dan Teknik mempunyai tugas pokok
sebagai berikut : Memimpin, merencakanan, mengatur dan mengendalikan
pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan teknik dan menjadi supervisi Sub
Bagian Perencanaan Teknik dan Pemetaan serta Sub Bagian Administrasi
Perencanaan.
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a) Membantu Direktur Bidang Teknik dalam bidang tugasnya
b) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Sub Bagian
Perencanaan Teknik Air Minum dan Pemetaan dan Sub Bagian
Administrasi Perencanaan.
c) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan perencanaan teknik
perencanaan Istalasi air, bangunan dan sarana lainnya.

d) Merencanakan fasilitas-fasilitas penyediaan air minum dan bangunanbangunan pendukungnya.
e) Mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah di terapkan
f)

Melakukan Evaluasi terhadap system pelayanan air minum

g) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan administasi teknik, inventarisasi
dan pemetaan terhadap seluruh jaringan pipa terpasang.
h) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan Kepada Direktur
Bidang Teknik sesuai dengan bidan tugasnya.
i)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang
Teknik.

Kepala Bagian Perencanaan Teknik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1) Kepala Subbagian Perencanaan Teknik dan Pemetaan
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik Air minum dan Pemetaan,
mempunyai tugas sebagai berikut :
a)

Membantu kepala bagian Perencanaan teknik dalam bidang tugasnya.

b) Melaksanakan Kegiatan perncanaan teknik bangunan instalasiair dan
sarana lainnya.
c)

Menyusun Spesifikasi Teknik sampai dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang merupakan Enggineering Estimate (EE).

d) Memonitor pelaksanaan pekerjaan teknik dan berkoordinasasi dengan
Pengawas Lapangan.
e)

Membuat peta jaringan Pipa Transmisi, Distribusi, Valve dan sarana air
minum terpasang lainnya.

f)

Melakukan survey lapangan terhadap

calon

pelanggan dan

pengembangan jaringan pelayanan.
g) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perencanaan Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.
h) Melaksanaka tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perencanaan Teknik.

2) Kepala Subbagian Administrasi Perencanaan
Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan, mempunyai tugas sebagai
berikut:
a)

Membantu kepala bagian perenncanaan teknik dalam bidang tugasnya.

b) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi semua data teknik yang
berhubungan dengan sumber air, jaringan pipa transmisi distribusi dan
bangunan kantor lainnya serta saluran air limbah secara sistematis.
c)

Melakukan administrasi pekerjaan teknik dengan nilai dibawah Rp.
15.000.000,- yang menjadi tugas dari Kabag Perencanaan.

d) Melaksanakan kegiatan administrasi teknik yang meliputi pelaksanaan
pelelangan pekerjaan konstruksi dan surat izin instansi terkait.
e)

Melakukan

koordinasi

pengawasnan

pekerjaan

konstruksi

dan

perpipaan.

B. Kepala Bagian Produksi
Bagian Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukam dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Teknik.
Kepala Bagian Produksi

mempunyai tugas pokok : Memimpin,

merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian
Produksi dan menjdai supervise Sub Bagian Sumber Air dan Transmisi, Sub
Bagian Pemeliharaan Mesin dan Listrik, dan Sub Bagian Pengendalian
Kualitas Air dan Laboratororium.
Rincian tugas pokok sebagaimanan dimaksud oada diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a)

Membantu Direktur Bidang Teknik dalam bidang tugasnya.

b) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Sub Bagian
Sumber Air dan Transmisi, Sub Bagian Pemeliharaan Mesin dan
Listrik, Sub Bagian Pengendalian Kualitas Air dan Laboratorium.
c)

Mengendalikan dan mengawasi produksi air, jaringan pipa transmisi
dan bangunan air.

d) Mengendalikan dan memelihara keberadaan sumber air.

e)

Merencanakan dan mengoptimalkan produksi air, pemeliharaan
instalasi pengolahan air dan reservoir sesuai persyaratan yang telah
diterapkan.

f)

Menyelenggarakan analisa fisika, kimia dan bakteriologi sehingga mutu
air yang didistribusikan dapat dipertanggung jawabkan.

g) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Direktur Bidang
Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang
Teknik.

Kepala Bagian Produksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. Kepala Subbagian Sumber Air dan Transmisi
Kepala Sub Bagian Sumber Air dan Transmisi, mempunyai tugas sebagai
berikut :
a)

Membantu Kepala Bagian Produksi dalam bidang tugasnya.

b) Mengendalikan dan memelihara tingkat produksi air secara luas dan terus
menerus sehingga pemasukan debit air dari sumber sampai ke instansi
pengolahan dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan.
c)

Menyelenggarakan dan mengatur proses pengelolaan sumber air,
pemanfaatan potensi sumber air tanah, air permukaan dan mata air .

d) Meneliti

dan

menganalisa

serta

mengusulkan

kemungkinan

pengembangan produksi air dengan pemanfaatan sumber air tanah, air
permukaan maupun mata air.
e)

Mengatur dan mengawasi opersional rutin agar tetap berfungsinya,
transmisi, perpompaan, jenset dan berkoordinasi dengan bidang terkait.

f)

Mengawasi dan memelihara instalasi bangunan sumber air dan
lingkungannya.

g) Melakukan koordinasi dengan instansi setempat untuk pengamananan
instalasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
h) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada kepala Bagian
Produksi sesuai dengan bidang tugasnya .

i)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.

2. Kepala Subbagian Pengendalian Kualitas Air dan Laboratorim
Kepala Sub Bagian Pengendalian Kualiatas Air dan Laboratorium,
mempunyai tugas sebagai berikut :
a)

Membantu Kepala Bagian Produksi dalam tugasnya.

b) Menyelenggarakan penelitian, pengawasan dan pemerikasaan terhadap
kualitas air minum baik secara fisika, kimia dan bakteriologi dari sumber
air sampai dengan pelanggan.
c)

Melayani masyarakat akan jasa pemerikasaan kualiatas air

melalu

laboraturium.
d) Mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap kualitas air.
e)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

3.

Kepala Sub bagian Pemeliharaan Mesin dan Listrik
Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Mesin & Listrik, mempunyai tugas
berikut:
a)

Membantu Kepala Bagian Produksi dalam bidang tugasnya.

b) Melaksanakan pemantauan secara berkala dan memberikan petunjuk
teknis pembinaaan kegiatan pemeliharaan instalasi mekanikla dan
elektrikal.
c)

Melaksanakan perbaikan instalasai mesin pompa dan instalasi listrik
baik secara langsung maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

d) Mengkoordinir dan membantu unit kerja lainnya dalam kegiatan
pemeliharaan asset milik PDAM termasuk ruangan, halaman dan unit
fasilitas pengolahan lainnya.
e)

Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Bagian Produksi atas
pelaksanaan/pernaikan terhadap mesin dan listrik.

f)

Memberikan laporan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.

C. Kepala Bagian Distribusi
Bagian Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur Bidang Teknik.
Kepala Bagian Distribusi mempunyai tugas pokok: Memimpin,
merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian
Distribusi dan menjadi supervisi Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan,
Sub Bagian Meter Air dan Segel, serta Sub Bagian Penertiban Pelanggan.
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini
adalah sebagai berikut :
a)

Membantu Kepala Bagian Distribusi dalam bidang tugasnya.

b) Menyelenggarakan kegiatan pencarian kebocoran pipa dilapangan
secara langsung dan melaksankan perbaikannya.
c)

Melakukan pengaturan pendistribusian dan memonitor tekanan air.

d) Mengatasi permasalahan pendistribusian air kepada pelanggan
e)

Menyelenggarakan penyambungan kembali pelanggan yang telah
diputus dan telah menyelesaikan persyaratan administrasinya.

f)

Melakukan monitoring secara periodik angka meter induk produksi dan
distribusi.

g) Meyusun laporan jumlah kehilangan air setiap bulannya.
h) Menyusun laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Distribusi sesuai dengan bidang tugasnya.
i)

Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh
Kepala Bagian Teknik.

Kepala Bagian Distribusi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala Subbagian Distribusi dan Penyambungan
Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan, mempunyai tugas :
a) Membantu Kepala Bagian Distribusi dalam bidang tugasnya.

b) Menyelenggarakan kegiatan pencarian kebocoran pipa dilapangan
secara langsung dan melaksanakan perbaikannya.
c) Melakukan pengaturan pendistribusian dan memonitor tekanan air.
d) Mengatasi permasalahan pendistribusian air kepada pelanggan.
e) Menyelenggarakan penyambungan kembali pelanggan yang telah
diputus dan telah menyelesaikan persyaratan administrasinya.
f)

Melakukan monitoring secara periodik angka meter induk produksi
dan distribusi.

g) Menyusun laporan jumlah kehilangan air setiap bulannya
h) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Distribusi sesuai dengan bidang tugasnya.
i)

Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan oleh
Kepala Bagian Distribusi.

2. Kepala Subbagian Meter Air dan Segel
Kepala Sub Bagian Meter Air dan Segel, mempunyai tugas sebagai
berikut
a) Membantu Kepala Bagian Distribusi dalam bidang tugasnya.
b) Mengawasi pelaksanaan dokumentasi/pencatatatan keadaan, mutasi
dan perkembangan perbaikan setiap meter air yang ada pada bengkel
meter.
c) Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penggantian meter air,
asesoris dan segel meter serta menyusun daftar meter air yang
terpasang berikut mutasi yang terjadi sesuai dengan ukuran, merk dan
tahun pemasangan.
d) Melakukan peneraan terhadap semua meter air yang baru dibeli dan
meter konsumen yang rusak dikirim ke Sub Bagian Gudang.
e) Melakukan pengawasan atas penggantian dan/perbaikan baik terhadap
meter air pelanggan yang tidak layak, maupun segel meter air yang
rusak, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan benar.
f) Melaksanakan pengawasan terhadap pasangan baru.

g) Melakukan penyambungan kembali meter air yang diputus sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
h) Melakukan tera ulang atas meter air yang diminta oleh pelanggan
yang dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian
Pelayanan Langganan.
i) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Distribusi sesuai dengan bidang tugasnya.
j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Distribusi.

3. Kepala Subbagian Penertiban Pelanggan
Kepala Sub Bagian Penertiban Pelanggan, mempunyai tugas sebag berikut
a) Membantu Kepala Bagian Distribusi dalam bidang tugasnya.
b) Melaksanakan pencabutan atau pemutusan instansi air minum
pelanggan yang melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku dan
berkoordinasi dengan bidang yang terkait.
c) Melaksanakan penertiban pelanggan yang melakukan sambungan liar,
menggunakan pompa hisap, menyalurkan air untuk keperluan orng
lain yang bukan pelanggan, Water Meter yang dipecah atau dirusak.
d)

Melakukan pengawasan terhadap sambungan yang telah diputus.

e)

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Distribusi sesuai dengan bidang tugasnya.

f)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Distribusi.

B. Unsur Staf, terdiri dari :
1. Kepala Satuan Pengawas Intern
Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Inter
yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawahnya dan
bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Satuan Pengawas Intern
berkedudukan sama dengan Kepala Bagian.

Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok :Memimpin,
merencanakan, mengatur yang meliputi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas Satuan Pengawas Intern yang meliputi Sub Pengawas Opersional
Bidang Umum dan Sub Pengawas Operasional Bidang Teknik. Rincian
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini adalah
sebagai berikut :
a) Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya.
b) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi

tugas dari Sub

Pengawas Operasional Bidang Teknik.
c) Menyusun rencana/program kerja pemeriksaan tahunan.
d) Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan
Operasional Administrasi Bidang Umum dan Bidang Teknik agar
pengelolaanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
e) Membantu pemeriksa/pengawas ekstern yang ditugakan untuk
memeriksa/mengaudit

laporan

keuangan

perusahaan,

guna

memperlancar tugas tersebut.
f) Menganalisa semua prosedur, mekanisme kerja, serta menyusun
laporan dan mengusulkan penyempurnaannya sesuai ketentuan yang
berlaku.
g) Melaporkan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya kepada
Direktur Utama sebagi bahan pengambilan keputusan/penetapan
kebijakan managemen
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Kepala satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh:
1. Kepala Subbagian Pengawas Operasional Bidang Umum
Kepala Sub Pengawas Operasional Bidang Umum, mempunyai tugas
sebagai berikut :
a)

Membantu Kepala Satuan Pengawas Intern dalam bidang
tugasnya

b) Menyusun rencana pemeriksaan bidang Keuangan, Administrasi
Umum dan Kepegawaian secara berkala dan mengajukan rencana
tersebut

Kepada

Kepala

Satuan

Pengawas

Intern

untuk

mendapatkan persetujuan.
c)

Melaksanakan pemeriksaan Bidang Umum yang menyangkut
kepegawaian, pembelian, aktivitas pembaca meter, proses dan
pelaksanaan sambungan baru dan melakukan inventarisasi
kekayaan PDAM serta hal-hal penting lainnya.

d) Melaksanakan pemeriksaan Bidang Umum terutama evaluasi
terhadap sistem serta prosedurnya apakah berjalan sesuai dengan
ketentuan dalam rangka mencapai efesiensi dan efektifitas
perusahaan.
e)

Melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Satuan
Pengawas Intern.

f)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan Pengawas Intern dalam bidang tugasnya.

2. Kepala Subbagian Pengawas Operasional Bidang Teknik
Kepala Sub Pengawas Operasional Bidang Teknik, mempunyai tugas
sebagai berikut :
a)

Membantu Kepala Satuan Pengawas Intern dalam bidang
tugasnya.

b) Menyusun rencana pemeriksaan operasional teknik secara berkala
dan mengajukan rencana tersebut kepada Kepala Satuan
Pengawas Intern untuk mendapatkan persetujuan.
c)

Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan pada
Bidang Teknik dan pembacaan meter.

d) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan
Pengawas Intern.
e)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan Pengawas Intern.

2. Kepala Badan Penelitian Pengembangan LAN
Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Eleketronik
dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam tugasnya
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data
Elektronik berkedudukan sama dengan Kepala Bagian.
Kepala Badan Penelitian, pengembangan dan Pusat Data
Elektronik mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan,
mengatur dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
Sub Badan Teknik, Sub Badan Administrasi Umum dan Sub pusat
Data Elektronik.
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum kesatu pasal
ini adalah sebagai berikut :
a)

Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya.

b) Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Sub
Badan Teknik, Sub Badan Administrasi Umum dan Sub Badan
Pusat Data Elektronik.
c)

Menyusun rencana kerja Badan Litbang dan Pusat Data
Elektronik.

d) Merumuskan

dan

mengontrol

kebijaksanaan

teknis

dan

operasional dalam bidang penelitian dan pengembangan dan
administrasi Pusat Data Elektronik.
e) Melakukan Koordinasi dengan Bidang Teknik dan Bidang Umum
tentang program pengembangan daerah pelayanan, sistem jaringan
distribusi, teknik produksi, pengolahan dan distribusi air, dan
managemen serta keuangan.
f)

Mengkoordinasikan kegiatan pengkajian di Badan Litbang dan
Pusat Data Elektronikserta memberi rekomendasi dan usulan
mengenai arah perkembangan PDAM kedepan.

g) Mengevaluasi

dan

memberikan

catatan

pelaksanaan

tugas

operasional PDAM berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan

kepada Direktur Utama serta memberikan rekomendasi guna
pengembangan PDAM dimasa datang.
h) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
i)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
Utama.

Kepala Penelitian, pengembangan dan Pusat data Elektronik dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala Subbagian Badan Administrasi Umum
Kepala Sub Badan Administrasi Umum, mempunyai tugas sebagai
berikut :
a) Membantu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat
Data Elektronik dalam bidang tugasnya.
b) Melaksanakan

pengumpulan

pengelolaan

data

dan

menganalisa data serta menyiapkan informasi yang berkaitan
dengan

rencana

pengembangan

pada

Bidang

Umum

Perusahaan.
c) Melaksanakan program jangka menengah dan jangka panjang
pada Bidang Umum Perusahaan.
d) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan Penelitian dan Pusat Data Elektronik sesuai bidang
tugasnya.
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik.

2.

Kepala Subbagian Badan Teknik
Kepala Sub Badan Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Membantu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data
Elektronik, dalam bidang tugasnya.
b) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan menganalisa data
serta menyiapkan informasi yang berkaitan dengan rencana
pengembangan pada bidang Teknik Perusahaan.

c) Membuat rencana pengembangan dibidang teknik bagian program
jangka

menengah

maupun

jangka

panjang

disertai

dengan

perhitungan-perhitungan teknik dan keuangannya.
d) Melaksanakan survey dan penelitian dibidang teknik dalam rangka
pengembangan perusahaan.
e) Memberikan laporan, saran dan

pertimbangan kepada Kepala

Bagian Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik sesuai
dengan bidang tugasnya.
f)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Badan
Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik.

3. Kepala Subbagian Badan Pusat data Elektronik
Kepala Sub Badan Pusat Data Elektronik, mempunyai tugas sebagai
berikut :
a) Membantu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data
Elektronik, dalam bidang tugasnya.
b) Memberikan kode password yang digunakan untuk mengakses data
didalam lingkungan jaringan computer kepada masing-masing user
(pengguna).
c) Mengatur dan mengontrol kewenangan setiap user (pengguna) dari
masing-masing workstation (terminal komputer) sesuai otoritas
pekerjaannya.
d) Menyiapkan pemutakhiran data statis yang diminta oleh masingmasing bagian kedalam Sistem Informasi Manjemen.

e) Memberikan petunjuk lisan atau secara tertulis apabila terdapat
perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap system jaringan
kepada masing-masing user.
f) Melakukan back up data dan master program secara berkala untuk
mengantisipasi jika server mengalami gangguan/kerusakan.
g) Menyusun dan membuat program aplikasi sesuai yang dibutuhkan
perusahaan.

h) Mengikuti

perkembangan

aplikasi

software

sejalan

dengan

perkembangan teknologi software.
i) Melakukan pemasangan terminal (workstation) bila ada tambahan
workstation atau terminal baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
j) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik.
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik.

2.2

Kegiatan Umum Perusahaan
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung adalah

perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang memproduksi air bersih. Dalam
pemasarannya perusahaan melakukan kegiatan dengan cara menyalurkan air
bersih ke rumah-rumah tangga, perusahaan-perusahaan industri, lembaga-lembaga
sosial dan sebagainya.
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung juga
memproduksi air yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat tetapi masih
disebagian perumahan yang sudah menggunakannya.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 I WAYAN WINNE PRETHEKE
NPM 16311175

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Way Rilau penulis ditugaskan di bagian Humas Langganan di
bawah bimbingan Ekawati.SE, Kepala Sub Bagian Humas Langganan.
Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian ini adalah:
1. Input data MBR instalasi air.
2. Menulis nomor rekening MBR.
3. Input data storting MBR.
4. Input data storting Reguler.
5. Pencatatan laporan penjualan air tangki.
6. Pemebelian air tangki.
7. Rekapitulasi pengiriman tangki.
8. Penginputan nomor rekening untuk reguler.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PDAM Way Rilau yang di mulai
tanggal 15 Juli 2019 sampai 7 September 2019. Dalam melaksanakan
praktik kerja lapangan banyak dibantu oleh staf yang ada di bagian Humas
Langganan dalam hal pekerjaan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada
PDAM Way Rilau adalah:
1. Input data MBR Instalasi Air.
Pada kegiatan ini penginputan data MBR (masyarakat berpenghasilan
rendah) yang akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan instalasi air dari
PDAM dengan membawa persyaratan berupa fotokopi ktp, kartu
keluarga, denah lokasi rumah dan PBB terbaru. Lalu akan di input

kedalam excel dan pelanggan bisa membayar biaya awal untuk
pemasangan pipa. Untuk proses penginputan data dapat dilihat pada
Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Penginputan data MBR Instalasi Air.

2. Menulis Nomor Rekening MBR.
Pelanggan yang telah mendaftar akan mendapatkan nomor rekening untuk
pembayaran setiap bulan, yang ditulis dalam kertas berisi tahun, nama
pelanggan, nomor rekening, alamat serta sub zona wilayah tinggal
pelanggan. Untuk proses penulisan nomor rekening pelanggan MBR dapat
dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Penulisan nomor rekening MBR.

3. Input Data Storting MBR.
Pada kegiatan ini pelanggan yang telah mendapatkan instalasi pipa PDAM
akan membayar penggunaan air dalam satu bulan pemakaian yang
dibayarkan langsung ke PDAM untuk bulan pertama. Setelah melakukan
pembayaran, pelanggan akan mendapatkan struk bukti pembayaran yang
akan di inputkan ke dalam Excel. Untuk struk bukti pembayaran dan
proses penginputan storting pelanggan MBR dapat dilihat pada Gambar
3.3 dan 3.4.

Gambar 3.3 Bukti pembayaran MBR.

Gambar 3.4 Input bukti pembayaran MBR.

4. Input Data Storting Reguler.
Pada kegiatan ini pelanggan yang memakai sistem pengairan reguler
(penduduk menengah ke atas) telah mendapatkan instalasi pipa PDAM
akan membayar penggunaan air dalam satu bulan pemakaian yang
dibayarkan langsung ke PDAM untuk bulan pertama. Setelah melakukan
pembayaran, pelanggan akan mendapatkan struk bukti pembayaran yang
akan di inputkan ke dalam Excel. Untuk struk bukti pembayaran dan
proses penginputan storting pelanggan Reguler dapat dilihat pada Gambar
3.5 dan 3.6.

Gambar 3.5 Struk pembayaran air reguler

Gambar 3.6 Proses penginputan data laporan pembayaran reguler

5. Pencatatan Laporan Penjualan Air Tangki.
Pada kegiatan ini pelanggan akan melakukan konfirmasi ke bagian humas
langganan untuk mendapatkan persetujuan dari supir tangki. Setelah itu
pelanggan membuatkan denah lokasi dan menulis nomor telepon. Lalu
pembelian dilakukan di loket untuk dibuatkan SPL(Surat Perintah
Lapangan), data pengiriman air akan di catat dalam buku laporan
penjualan tangki. Untuk Gambar pencatatan laporan penjualan air tangki
dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Laporan Penjualan Air Tangki.

6. Pembelian air tangki .
Pelanggan yang tidak bisa ke kantor PDAM akan menghubungi bagian
Humas Langganan untuk pembelian air tangki, lalu bagian Humas
Langganan akan membelikan air ke loket penjualan air dan langsung
mendapatkan SPL (Surat Perintah Lapangan) untuk dicatat ke dalam
laporan penjualan tangki.

7. Rekapitulasi Pengiriman Air Tangki.
Setelah selama sebulan melakukan pengiriman air dan mencatat dalam
buku laporan pengiriman air tangki, selanjutnya laporan tersebut akan di
rekap ulang dan di inputkan ke dalam excel sebagai bukti berapa banyak
penjualan air tangki setiap bulannya. Untuk penginputan rekapitulasi
pengiriman air tangki dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Rekapitulasi Pengiriman Air Tangki.

8. Input data Reguler Instalasi Air.
Pada kegiatan ini penginputan data pelanggan reguler yang akan
mendaftarkan diri untuk mendapatkan instalasi air dari PDAM dengan
membawa persyaratan berupa fotocopy ktp, kartu keluarga dan denah
lokasi rumah. Lalu data ini akan di input kedalam excel dan pelanggan
bisa membayar biaya awal untuk pemasangan pipa PDAM. Untuk proses
penginputan data dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Input data Reguler Instalasi Air.

3.1.3 Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan PKL di Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Way Rilau yakni s menjalankan tugas yang diberikan oleh
bagian Humas langganan terdapat kendala saat membuat kartu rekening yang
akan diberikan kepada pelanggan, karena pembuatannya masih menulis dengan
cara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kartu rekeningnya pun
sangat banyak sehingga sering terjadi kesalahan dalam penulisan. Gambar
penulisan kertas rekening dapat dilihat pada Gambar 3.10 dan 3.11.

Gambar 3.10 Contoh kertas rekening.

Gambar 3.11 Banyaknya kertas rekening.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut :
Membuat sebuah file meggunakan microsoft power point yang dibuat mirip
dengan kartu pembayaran rekening yang biasanya di tulis tangan. Namun dengan
menggunakan power point seperti ini maka akan memudahkan dalam pembuatan
nomor rekening untuk pelanggan, tinggal ketik dan langsung print, selesai. Seperti
pada Gambar 3.12 dan 3.13.

Gambar 3.12 Contoh input nomor rekening menggunakan microsoft power point

Gambar 3.13 Hasil print nomor rekening pelanggan yang di buat dari power point.

3.2 Pelaksanaan PKL : Muhamad Reval Faskaldi
NPM

: 16311078

3.2.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Way Rilau penulis ditugaskan di bagian Sekretariat di bawah bimbingan
Kasubbag Sekretariat Apriyansyah Gunawan S.E. Adapun tugas rutin yang
dikerjakan penulis pada bagian ini adalah:
9. Menerima Surat Masuk
10. Mendisposisikan Surat Masuk
11. Pemberian Nomor Surat Keluar
12. Membuat Surat Undangan Rapat.
13. Membuat Surat Keluar
14. Membuat Laporan Bulanan Surat Masuk
15. Membuat Laporan Bulanan Surat Keluar

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PDAM Way Rilau yang di mulai
tanggal 15 Juli 2019 sampai 7 September 2019. Dalam melaksanakan praktik
kerja lapangan banyak dibantu oleh staf yang ada dibagian Sekretariat dalam hal
pekerjaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada PDAM Way Rilau adalah:
9. Menerima Surat Masuk
Pada kegiatan ini bagian Sekretariat menerima surat masuk yang dikirimkan
oleh

Perusahaan,

instansi

pemerintahan

dan

organisasi

masyarakat.

Pengelompokan surat masuk yaitu OP (undangan), KS (kesejahteraan sosial), PU
(Pekerjaan Umum). Undangan yang dikirim oleh perusahaan atau instansi
pemerintahan biasanya untuk menghadiri rapat kedinasan ataupun menghadiri
acara pelepasan dan yang lainnya. Untuk kegiatan surat masuk dapat dilihat pada
Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Contoh surat masuk

10. Mendisposisikan Surat Masuk
Setelah Menerima surat masuk, surat yang diterima tersebut di
disposisikan ke bagian yang di tentukan, misalnya Undangan Rapat paripurna
yang di dapat dari Sekretariat daerah Prov. Lampung. Surat tersebut akan di
disposisikan dan di tujukan ke direktur Umum. Setelah surat telah dibaca oleh
direktur umum kita akan mendapatkan balasan atau lanjutan dari surat yang
telah di disposisikan tersebut. Untuk kegiatan disposisi surat masuk dapat
dilihat pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15 Contoh disposisi surat masuk

11. Pemberian nomor surat keluar
Pada kegiaan ini bagian sekretariat memberikan nomor untuk surat keluar,
karena setiap surat keluar butuh nomor supaya dapat mengatahui berapa
banyaknya surat yang keluar, memudahkan pengarsipan surat, memudahkan
mencari surat itu kembali jika dibutuhkan, dan memudahkan bagian
sekretariat untuk masalah pengarsipan. Untuk kegiatan pemberian nomor surat
keluar dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Pemberian nomor surat keluar

12. Membuat surat undangan rapat
Bagian sekretariat membuat surat undangan rapat yang di tujukan untuk
seluruh bagian yang ada di PDAM WAY RILAU kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini dilakukan setiap bulannya untuk membahas semua masalah yang
ada pada setiap bagian perusahaan. Untuk Contoh surat laporan jumlah
undangan rapat dapat dilihat pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Contoh surat laporan jumlah undangan rapat

13. Membuat surat keluar
Pada kegiatan ini bagian sekretariat membuat surat keluar yang ditujukan
untuk perusahaan, instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat. Biasanya
surat keluar yang dibuat yaitu surat niaga dan surat dinas. Untuk kegiatan
membuat surat keluar dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Contoh surat keluar

14. Membuat laporan bulanan surat masuk
Bagian sekretariat akan membuat sebuah laporan bulanan surat masuk,
biasanya laporan tersebut di buat pada saat akhir bulan untuk mencatat semua
surat masuk yang diterima. Setelah laporan bulanan tersebut selesai akan di
laporkan ke bagian umum. Untuk kegiatan laporan bulanan surat masuk dapat
dilihat pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Laporan bulanan surat masuk
15. Membuat laporan bulanan surat keluar
Bagian sekretariat akan membuat sebuah laporan bulanan surat keluar,
biasanya laporan tersebut di buat pada saat akhir bulan untuk mencatat semua
surat keluar yang diterima. Setelah laporan bulanan tersebut selesai akan di
laporkan ke bagian umum. Untuk kegiatan menulis laporan surat keluar dapat
dilihat pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20 Laporan bulanan surat masuk

3.2.3 Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan PKL di Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau yakni tidak dapat atau sulit menemukan
kembali arsip berkas dengan cepat dan tepat saat diperlukan oleh pimpinan
instansi atau organisasi yang membutuhkan, karena berkas yang disimpan belum
dikelompokan sesuai tipe, tahun dan kegunaan berkas.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut :
Mengatur, menyusun sehingga membentuk berkas sesuai dengan tipe,
tahun dan kegunaan arsip bagi kepentingan pekerjaan ataupun memudahkan
karyawan untuk mencari berkas yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau
organisasi

yang

membutuhkan.

Di

dalam

kegiatan

ini

termasuk

mempersiapkan kelengkapan sarana dan penataan berkas pada tempat
penyimpanan. Contoh pengarsipan yang sudah di terapkan dapat dilihat pada
Gambar 3.21.

Gambar 3.21 contoh berkas yang sudah diarsipkan

3.3. PELAKSANAAN PKL : TRI SETIAWAN
NPM

:(16311084)

3.3.1 Bidang Kerja
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung, penulis ditempatkan dibidang
kerja bagian keuangan tepatnya dibagian anggaran. Dalam melaksanakan praktik
kerja lapangan banyak dibantu oleh staf yang ada dibagian keuangan dalam hal
pekerjaan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada PDAM Way Rilau adalah:
1. Membuat voucher dan di catat kebuku kas.
2. Memposting Jurnal bayar kas .
3. Mengecek daftar tunjangan uang makan karyawan.
4. Mengecek daftar pelanggan yang sudah membayar biaya pemasangan
(MBR).
5. Menginput NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Menginput jumlah uang
lembur karyawan.
6. Mengecek kembali laporan pembayaran rekening air dengan buku kas
7. Mencetak rekening koran
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PDAM Way Rilau yang di mulai
tanggal 15 Juli 2019 sampai 7 September 2019. Dalam melaksanakan praktik
kerja lapangan banyak dibantu oleh staf yang ada dibagian Humas Langganan
dalam hal pekerjaan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada PDAM Way Rilau
adalah:

1.

Membuat voucher
Voucher ini berupa bukti untuk pembayaran atau pengeluaran dana
perusahaan yang telah diberi materai. Penulis mencatat voucher kebuku kas
untuk bukti atau untuk salinan apabila voucher tersebut hilang atau terselip.
Untuk membuat voucher dan di catat kebuku kas dapat dilihat pada Gambar
3.22.

Gambar 3.22 Membuat voucher
2. Menulis jurnal bayar kas .
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau setiap mengeluarkan
biaya untuk kebutuhan Perusahaan tersebut, maka biaya-biaya tersebut
akan di masukan ke dalam buku jurnal bayar kas (JBK) dan di rekap oleh
bagian anggaran untuk mengetahui sisa biaya anggaran Perusahaan. Untuk
Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.23.

Gambar 3.23. Menulis jurnal bayar kas.

3. Mengecek daftar tunjangan uang makan karyawan .
Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau setiap bulannya
membuat laporan tunjangan uang makan karyawan dan penulis melakukan
pengecekan daftar tunjangan uang makan karyawan pada bulan Juli 2019
sesuai dengan jumlah hari masuk kerja karyawan tersebut. Jumlah uang
makan tersebut dipotong 5% untuk pajak. Untuk mengecek daftar
tunjangan uang makan karyawan dapat dilihat pada Gambar 3.24.

Gambar 3.24 Daftar tunjangan uang makan karyawan

4. Mengecek daftar pelanggan yang sudah membayar biaya pemasangan
(MBR).
Pada kegiaaan ini bagian keuangan meminta laporan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) kepada bagian humas langganan untuk

memastikan kembali apakah pelanggan yang telah memasang PAM telah
terdaftar atau belum . Untuk daftar pelanggan yang sudah membayar biaya
pemasangan (MBR) dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.25 Daftar pelanggan yang sudah membayar biaya pemasangan (MBR)

5. Menginput NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk
mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan. Karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Way
Rilau memiliki NPWP guna untuk mempermudah administrasi perpajakan
dan sebagai pengenal diri atau identitas, tetapi sebagian karyawan lain
yang belum menjadi karyawan tetap tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak). Untuk proses menginput NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak) dapat dilihat pada Gambar 3.26 dan 3.27.

Gambar 3.26 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Gambar 3.27 Menginput NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

6. Mengecek kembali laporan pembayaran rekening air .
Penulis membantu mengecek pembayaran rekening pelanggan dengan exel
guna untuk mengecek apakah ada nominal pembayaran yang tidak sesuai
dengan struk pembayaran dan pembayaran rekening ini biasanya di

lakukan sebulan sekali oleh pelanggan. Untuk proses Mengecek kembali
laporan pembayaran rekening air dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3.28 laporan pembayaran rekening air .

7.

Cek rekening koran
Setiap awal bulan staf bagian keuangan datang ke beberapa bank meminta
rekening koran untuk mengetahui keluar masuk nya dana perusahaan dan
setelah mengetahui dana tersebut bagian keuangan mencocokan ke bagian
kasir/loket, karena bagian kasir/loket ketika ada pelanggan yang masuk
pembayaran tersebut lansung di alihkan ke bank.

3.2.3

Kendala yang dihadapi
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan(PKL) di Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau. Penulis seringkali menghadapi kendala
pada mesin printer yang sering kali error, dimana kertas yang akan di print
seringkali tersangkut pada mesin printer atau biasa dikenal dengan istilah paper
jam.

3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
Cara yang dilakukan Penulis untuk mengatasi Kendala yang dihadapi :

1. Matikan Printer terlebih dahulu dengan meng-klik tombol power (pada
beberapa tipe printer, kamu harus mengeluarkan toner laserjet terlebih
dahulu).
2. Selanjutnya

buka bagian belakang printer untuk mengambil kertas yang

tersangkut.
3. Saat mengambil kertas usahakan kamu mengambilnya searah dengan jalur
keluarnya kertas.
4. Jika kamu lupa mematikan printer dan sudah terlanjur mengambil kertasnya
sebaikanya setelah itu lakukan restart pada printer.

BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PDAM

Way Rilau Bandar Lampung, telah didapatkan banyak pengalaman dan ilmu
pengetahuan tentang sistem kerja pada PDAM Way Rilau khususnya pada
pelayanan pada pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa hal
yang di dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL):
1.

Memenuhi syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan di Universitas
Teknokrat Indonesia.

2.

Mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan. Proses kerja
yang dimaksud adalah hasil produk kegiatan umum yang di lakukan oleh
PDAM Way Rilau mulai dari memenuhi kebutuhan air bersih bagi
masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

3.

Memperoleh ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah yang selama ini
dipelajari di bangku kuliah. Megetahui hal-hal apa saja yang di butuhkan
untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selama melakukan Praktik
Kerja Lapangan, tidak ditemukan kendala yang besar, karna seluruh kendala
dapat diatasi dengan baik, dengan terus berlatih dan adanya komunikasi yang
baik dengan pegawai yang memberikan setiap pekerjaan.

4.2

Saran
Berdasarkan pengalaman saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja

Lapangan (PKL), ada beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi PDAM Way
Rilau dan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL selanjutnya sebagai berikut :
a.

Memberikan penugasan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL
sesuai dengan kemampuan mahasiswa, agar pekerjaan dapat terselesaikan
dengan baik dan benar.

b.

Perusahan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan agar dapat menjalankan tugas dengan baik selama
PKL

c.

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan diharapkan
menyiapkan berkas terkait syarat pelaksanaan PKL dengan lengkap, untuk
mengindari hal hal yang dapat menghambat pelaksanaan PKL.

d.

Saat melaksanakan PKL, mahasiswa di harapkan dapat menyelesaikan
pekerjaan dengan penuh bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan yang
telah di tetapkan oleh perusahaan untuk menjaga nama baik pribadi dan
Universitas.

e.

Mahasiswa harus dapat memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, agar
mudah bersosialisasi dengan para pegawai. Mahasiswa juga harus menjalin
hubungan yang baik dengan para pegawai selama melakukan PKL, agar
memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait dalam bidang pekerjaan
yang di lakukan.
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