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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik soft skill atau hard skill 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 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Way Rilau Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu dari tanggal 28 November 2016 

hingga tanggal 21 Januari 2017. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi menjadi beberapa sub bagian 

dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada sub bagian 

Administrasi Perencanaan yang dilakukan secara rutin adalah menginputkan data 

untuk pelanggan yang baru mendaftar dan menginputkan data masyarakat yang 

mendapatkan bantuan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dari 

pemberintah daerah untuk menyalurkan kebutuhan air bersih.  

Prosedur penginputan data pelanggan yang dilakukan oleh penulis 

dimbimbing langsung oleh staf bagian administrasi perencanaan, untuk 

memberikan bimbingan penginputan data pelanggan tersebut, oleh karena itu 

penulis mendapatkan banyak pengalaman selama malakukan PKL di bagian 

Administrasi Perencanaan. 

 

Kata Kunci: PKL, PDAM, MBR  

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

sebagai institusi pendidikan yang mengutamakan kualitas mahasiswa untuk 

menjawab tantangan dunia kerja, untuk itu diadakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Hal ini merupakan bentuk tujuan pendidikan dari Universitas Teknokrat 

Indonesia untuk menghasilkan mahasiswa lulusan yang berkualitas. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan mandiri yang 

dilakukan oleh mahasiswa pada suatu perusahaan baik milik pemerintah maupun 

swasta sebagai sarana pelatihan mental, sikap, dan penerapan ilmu yang telah 

dipelajari guna membentuk mahasiswa lulusan yang kompeten pada bidangnya 

masing masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu 

kegiatan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program 

pelatihan berupa kinerja dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di selenggarakan secara sistematis dan 

terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Fakultas Teknik Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

memandang bahwa dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan tempat 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan dan mahasiswa diharapkan dapat 

memperoleh ilmu yang tidak didapat di bangku perkuliahan, sekaligus dapat 

memperoleh pengalaman kerja yang nantinya bisa menjadi bekal setelah lulus dan 

mempunyai kualitas yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. 

Sehubungan dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) maka 

teori teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dapat secara langsung 

diperaktikan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandar 

Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat 



diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik. Mengingat sulitnya menghasilkan teknaga kerja yang terampil dan 

berkualitas, maka Universitas Teknokrat Indonesia berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pangeran Emir 

M. Noer No. 11A Teluk Betung. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way 

Rilau adalah perusahaan daerah kota Bandar Lampung yang bergerak dibidang 

pengelolaan air minum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota 

Bandar Lampung, yang memiliki tugas pokok memenuhi pendistribusian 

kebutuhan air minum masyarakat di daerah pelayanan secara memadai, adil dan 

merata serta berkesinambungan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk 

setiap jenis pemakaian. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diwujudkan 

dalam kerja disuatu perusahaan. Selain sebagai salah satu syarat tugas akhir 

Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL) juga sebagai 

kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia 

kerja yang sesungguhnya 

Penulis melakukan PKL di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau 

Bandar Lampung (PDAM), dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki 

beberapa maksud dan tujuan. Maksud PKL tersebut antara lain: 

1. Untuk melatih diri didalam dunia kerja. 

2. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat praktek kerja 

lapangan (PKL). 

3. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian. 

 



Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.  

2. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta hubungan sosial dengan 

lembaga-lembaga lainya. 

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja.  

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk beradaptasi dengan 

suasana lingkungan kerja yang sebenarnya. 

5. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan 

didunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah: 

1. Melatih displin, 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 perkerjaan perusahaan selama melakukan PKL. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan PKL bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Way Rilau yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih bagi 

kepentingan masyarakat kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Pangeran Emir 

M.Noer No. 11A Teluk-Betung.  

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL berlangsung selama dua bulan yang dilaksanakan pada 

tanggal 28 November 2016 sampai dengan 21 Januari 2017. Waktu pelakasanaan 

PKL di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau yaitu setiap hari senin 

s.d jum’at pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.  



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 Kotamadya 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 

 

Perusahaan Daerah Air Minum WAY RILAU Kota Bandar Lampung memiliki 

Visi dan Misi yaitu sebagai berikut: 

 

Visi : 

Mewujudkan pelayanan yang baik, efisiensi dalam pengelolaan 

 

Misi : 

1. Menyediakan air bersih dengan standar kesehatan secara kontinyu dan 

merata 

2. Mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan 

3. Meningkatkan pendapatan 

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

 

2.2 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 Perusahaan Daerah Air Minum WAY RILAU Bandar Lampung 
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Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar 

Lampung terdiri dari: 

1. Pembina 

2. Dewan Pengawas 

3. Direktur Utama 

4. Direktur Bidang Umum membawahi 

a. Kepala Bagian Keuangan membawahi: 

a) Kepala Sub Bagian Anggaran 

b) Kepala Sub Bagian Penagihan dan Rekening 

c) Kepala Sub Bagian Akuntansi 

d) Kepala Sub Bagian Kas 

b. Kepala Bagian Umum Membawahi: 

a) Kepala Sub Bagian Protokol 

b) Kepala Sub Bagian Pembelian 

c) Kepala Sub Bagian Pergudangan 

d) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Karyawan 

e) Kepala Sub Bagian Personalia 

c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) membawahi: 

a) Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum 

b) Kepala Sub Bagian Pelayanan Langganan 

c) Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan 

d) Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi 

5. Direktur Bidang Teknik membawahi 

a. Kepala Bagian Perencanaan Teknik, membawahi: 

a) Kepala Sub Bagian Perenccanaan Teknik air minum dan pemetaan 

b) Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan 

b. Kepala Bagian Produksi, membawahi: 

a) Kepala Sub Bagian Sumber Air dan Transmisi 

b) Kepala Sub Bagian Pengendalian Kwalitas Air dan Laboraturium 

c) Kepala Sub Bagian Pengendalian Mesin dan Listrik 

 

 



c. Kepala Bagian Distribusi, membawahi: 

a) Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan 

b) Kepala Sub Bagian Meter Air dan Segel 

c) Kepala Sub Bagian Penertiban Pelanggan 

6. Kepala Satuan Pengawas Intern, membawahi: 

a. Kepala Sub Pengawas Operasional Bidang Umum 

b. Kepala Sub Pengawas Operasional Bidang Teknik 

7. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pusat Data Elektronik, 

membawahi: 

a. Kepala Sub Badan Administrasi Umum 

b. Kepala Sub Badan Teknik 

c. Kepala Sub Badan Pusat Data Elektronik 

8. Staf Ahli, terdiri dari 

a. Staf Ahli Bidang Umum, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu 

oleh Asisten Staf Ahli sebanyak banyaknya 2 orang 

b. Staf Ahli Bidang Teknik, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu 

oleh Asisten Staf Ahli sebanyak banyaknya 2 orang 

 

Uraian Tugas Dewan Pengawas 

1. Dewan Pengawas PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

pokok: 

a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 

pengurusan dan pengelolaan PDAM 

b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota sebagai Pembina 

PDAM, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan 

PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan 

oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana 

pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa 

dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan. 

c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business 

plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang 

membuat Direksi kepada Walikota untuk mendapat pengesahan 



 

2. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

diktum kesatu pasal ini juga mempunyai wewenang: 

a. Menilai kerja Direksi dalam mengelola PDAM 

b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi 

untuk mendapatkan pengesahan Walikota 

c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan 

PDAM dan, 

d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan 

pemberhentian Direksi kepada Walikota 

 

Direktur Utama 

1. 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. 

2. Rincian tugas  pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan, menetapkan rencana kerja PDAM tahunan dan 5 (lima) 

tahunan. 

b. Mendistribusikan, member 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 kebijakan yang ditetapkan 

oleh badan pengawas dalam pelaksanaan operasional perusahaan, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 



g. Menetapkan penjabaran dan peraturan, prosedur dan atau pedoman 

pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan di 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 menanda tangani konsep atau naskah dinas. 

k. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentian 

pegawai 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 kepada 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 khusu kepada 

badan pengawas agar program PDAM tahun yang akan dating dalam 

bidang keuangan dan operasi dapat tercapai sesuai dengan program 

pemerintah daerah danatau pusat. 

o. Memberikan laporan tahunan kepada Walikota melalui badan pengawas, 

terdiri dari neraca perhitungan laba rugi, laporan bulanan keuangan dan 

operasional. 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 

 

3. Direktur Utama dipimpin oleh  seorang Direktur Utama  yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung 

melalui Dewan Pengawas. 

 

 

 

 

 



Direktur Bidang Umum 

1. Direktur Umum PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

pokok sebagai berikut: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan, mengendalikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bagian keuangan, bagian umum 

dan bagian hubungan masyarakat dan langganan. 

2. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja tahunan dalam lingkup dibidang umum 

b. Member 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 alternative serta menetapkan sumber sumber pembiayaan 

dengan syarat ringan kepada Direktur Utama bila diperlukan 

g. Mengawasi pengamanan terhadap seluruh aktiva 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, administrative maupun teknis 

l. Memelihara hubungan baik dengan bank atau lembaga keuangan lain dan 

pemerintah 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 



3. Direktur Bidang Umum dipimpin oleh seorang direktur yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Utama 

4. Direktur Bidang Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Bagian Keuangan 

b. Kepala Bagian Umum 

c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan langganan 

 

Kepala Bagian Keuangan 

1. 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 

2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum 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 dan 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 pelanggan 

e. Menyelenggarakan dan mengendalikan akuntansi perusahaan sesuai 

dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku 

f. Memeriksa dan meneliti kegiatan dan penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran keuangan perusahaan 

g. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengeluaran dan penyajian data 

perusahaan 

h. Mengusulkan pada Direksi penghapusan rekening sesuai dengan pedoman 

akuntansi 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 

3. Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur Bidang Umum 

4. Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Anggaran 

b. Kepala Sub Bagian Penagihan dan Rekening 

c. Kepala Sub Bagian Akuntansi 

d. Kepala Sub Bagian Kas 

 

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 pengeluaran kas, 

mengadakan analisa terhadap realisasi anggaran biaya 

f. Mengadakan koordinasi dengan bendaharawan barang untuk jenis baran 

atau persediaan yang sudah hampir habis 

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 

 

  



Kepala sub bagian penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang tugasnya 

b. Menerima dan menyimpan rekening air, untuk dipersiapkan penagihannya 

c. Menyerahkan atau membagikan rekening kepada petugas penagihan dan 

bank dan atau 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 

 

Kepala Sub Bagian Akuntansi, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam bidang tugasnya 

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 

pemimpin dan pihak lain yang berwenang 

e. Meninjau kembali dan menyesuaikan kebijakan pembukuan dengan 

prinsip dan norma akuntansi serta mengusulkan penyempurnaan system 

control intern 

f. Membantu pengawasan intern dan ekstern serta aparat pengawas 

fungsional lainnya dalam penyediaan data, bahan yang diperlukan 



g. Melakukan pencatatan aktiva tetap perusahaan dan penghitungan 

penyusutanya 

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 

 

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 yang 

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 penagihan secara rutin paling 

lambat pada hari berikutnya ke bank yang telah ditunjuk 

f. Menyimpan dan mengatur kas 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 

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

 

 

 



Kepala Bagian Umum 

1. 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 

2. 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 Protokol, sub bagian pergudangan, sub bagian, 

satuan pengamanan, sub bagian personalia serta sub bagian kesejahteraan 

karyawan 

c. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan kegiatan dibidang 

administrasi atau 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 dan 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 

3. Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan 

tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Bidang Umum 

4. Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala sub bagian Protokol 

b. Kepala Sub Bagian Pembelian 

c. Kepala Sub Bagian Pergudangan 

d. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Karyawan 

e. Kepala Sub Bagian Personalia 

 



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 

 

Kepala Sub Bagian Pembelian, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Umum dalam bidang tugasnya 

b. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan pengadaan / pembelian, kebutuhan / 

keperluan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang 

berlaku 

c. Menyusun rencana kebutuhan  dan jadwal pengadaan barang / peralatan 

dan kebutuhan lainnya, secara efektif dan efisien 

d. Mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan proses pembelian barang baik 

melalui tender maupun penunjukan langsung dan secara berkala 

mengadakan survey harga barang yang diperlukan sesuai dengan jenis/ 

merk, ukuran, kualitas dan harganya, kepada supplier atau pabrik yang 

mengikuti 

e. Mengusulkan kebijaksanaan pemesanan dan pembelian barang yang lebih 

menguntukngkan perusahaan berdasarkan ketentuan perundang undangan 

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 

 

 

 

 



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 penyimpangan barang persediaan 

f. Melakukan pemeriksaan fisik barang secara periodic dan membandingkan 

dengan administrasinya untuk permasalahan administrasi, kerusakan 

barang dan sebagainya 

g. Melaksanakan pencatatan barang 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 

 

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 penghasilan (PPh. Pasal 21) 

e. Melaksanakan administrasi dan pengurusan asuransi serta pension Direksi 

dan  karyawan 

f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kerohanian, olah 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 



Kepala Sub Bagian Personalia, 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 serta 

mengagendakan jadwal pendidikan dan latihan sumber daya manusia 

d. Mempersiapkan konsep konsep yang berkaitan dengan sumber daya 

manusia dan mensosialisasikan dalam rangka jenjang karir yang jelas, 

transparan dan komulatif 

e. Menyelenggarakan pembinaan disiplin, keteramppilan 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 mengalisa 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 

 

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan langganan 

1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan langganan mempunyai tugas 

pokok: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

bagian hubungan masyarakat dan langganan dan menjadi supervise sub bagian 

humas dan hukum, sub bagian pelayanan langganan, sub bagian hubungan 

langganan dan sub bagian secretariat dan administrasi 

2. 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 

dan hukum, sub bagian hubungan langganan, sum bagian pelayanan 

langganan dan sub bagian secretariat dan administrasi 

c. Menampung dan menyelesaikan pengaduan masyarakat / pelanggan yang 

tidak dapat diselesaikan oleh sub bagian pelayanan pelangganan 

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, penetapan klasifikasi tariff 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 secretariat dan administrasi dalam penyelenggaraan 

administrasi surat masuk, surat keluar, surat perintah kerja dan kegiatan 

lain yang menjadi tanggung jawab sub bagian secretariat dan administrasi 

i. Mengadakan koordinasi dengan bagian transmisi dan disribusi, 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 bekerjasama dengan konsultan hukum perusahaan 

dalam menangani permasalahan hukum 

l. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Direktur Bidang 

Umum sesuai denganbidang tugasnya 

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

Umum 

 



3. Bagian hubungan masyarakat dan pelanggan dipimpin oleh seorang kepala 

bagian yang dalam melaksanakan tugasnye berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Umum 

4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan pelanggan dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum 

b. Kepala Sub Bagian Pelayanan Langganan 

c. Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan 

d. Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi 

 

Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu kepala sub bagian hubungan masyarakat dan langganan dalam 

bidang tugasnya 

b. Menyelenggarakan kegiataninformasi 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 pelaksanaanperaturan perundang 

undanganserta  menyiapkan bahan bahan 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. Menghimpunan peraturan perundang 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 

 

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 klasifikasi dan golongan pelanggan 

c. Merumuskan dan mengontrol kebijakan PDAM dalam bidang pembacaan 

meter 

d. Mengkoreksi dan menetapkan pemakaian air pelanggan berdasarkan hasil 

cek pembacaan meter, serta memproses perubahan rekening pelanggan 

setelah dilakukan cek ulang 

e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penyambungan kembali bagi 

pelanggan yang telah 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 pelanggandan 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 

bagianhubungan masyarakat dan langganan 

 

Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan mempunyai tugas sebagai berikut: 

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 sambungan baru 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 kepada kepalabagian 

hubungan masyarakat dan langganan sesuai dengan bidang tugasnya 

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

Hubungan Masyarakat dan langganan 

 

Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi, memppunyai 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 pencatatannya menurut tata usaha perkantoran yang 

berlaku 

d. Menyelenggarakan kegiatan ekspedisi kantor, mengusulkan rencana 

kebutuhan alat alat tulis kantor / peralatan kantor termasuk blanko nashkah 

dinas, perjaanan dinas PDAM 

e. Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dan administrasi perkantoran 

f. Mengurus perizinan dan sertifikasi tanah 

g. Membuat daftar inventaris tanah 

h. Mengatur fasilitas tempat rapat 



i. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian 

Hubungan Masyarakat dan langganan sesuai dengan bidang tugasnya 

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

Hubungan Masyarakat dan langganan 

 

Direktur Bidang Teknik 

1. Direktur Bidang Teknik PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung 

mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan, mengendalikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bagian perencanaan teknik, 

bagian produksi, bagian distribusi 

2. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja tahunan dan 4 (empat) tahunan lingkup direktur 

teknik 

b. Mendistribusikan, memberikan 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 bagian perencanaan teknik, bagian produksi, bagian distribusi 

g. Mengkoordinasikan perencanaan dan bantuan proyek dan mengarahkan 

persiapan dan pelaksanaan proyek 

h. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan seluruh 

instalasi bangunan PDAM dan peralatan teknik lainnya 

i. Memberikan persetujuan rencana pembelian barang teknik dan 

pengeluaran 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 

k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan 



3. Direktur Bidang Teknik dipimpin oleh seorang direktur yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Utama 

4. Direktur bidak teknik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Bagian Perencanaan Teknik 

b. Kepala Bagian Produksi 

c. Kepala Bagian Distribusi 

 

Kepala Bagian Perencanaan Teknik 

1. Kepala bagian perencanaan dan teknik mempunyai tugas pokok sebagai 

berikut: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

bagian perencanaan teknik dan menjadi supervise sub bagian perencanaan 

teknik dan pemetaan serta sub bagian administrasi perencanaan 

2. 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 bangunan 

bangunan pendukungnya 

e. Mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi sesuai dengan spsifikasi teknik yang telah di tetapkan 

f. Melakukan evaluasi terhadap system pelayanan air minum 

g. Mengkoordinir pelaksanaankegiatan administrasi teknik, inventarisasi dan 

pemetaan terhadap seluruh jaringan pipa terpasang 

h. Memberikan laporan, sarana dan pertimbangan kepada Direktur Bidang 

Teknik sesuai dengan bidang tugasnya 



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

Teknik 

3. Bagian perencanaan teknik dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Bidang Teknik 

4. Kepala Bagian Perencanaan Teknik dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Perenccanaan Teknik 

b. Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan, identifikasi pengendalian 

kehilangan air dan pemetaan 

 

Kepala Sub Bagian Perenccanaan Teknik air minum dan pemetaan, mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan Teknik dalam bidang tugasnya 

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknik bangunan instalasi air dan 

sarana lainnya 

c. Menyusun spesifikasi teknik sampai dengan rencana anggaran biaya 

(RAB) yang merupakan engineering estimate (EE) 

d. Memonitor pelaksanaan pekerjaan teknik dan berkoordinasi 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 layanan 

g. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepadaKepala Bagian 

Perencanaan Teknik sesuai dengan bidang tugasnya 

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

Perencanaan Teknik 

 

Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Perencanaan Teknik dalam bidang tugasnya 



b. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi semua data teknik yang 

berhubungan dengan sumber air, jaringan popa 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 pengawasan pekerjaan konstruksi dan perpipaan 

f. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian 

Perencanaan Teknik sesuai dengan bidang tugasnya 

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

Perencanaan Teknik 

 

Kepala Bagian Produksi 

1. Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas pokok: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan 

tugas bagian produksi dan menjadi supervise sub bagian sumber air dan 

transmisi, sub bagian pemeliharaan mesin dan listrik, dan sub bagian 

pengendalian kualitas air dan laboratorium 

2. 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 

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 bersih 

e. Merencanakan dan mengoptimalkan produksi air, pemeliharaan 

instalasi pengolahan air dan reservoir sesuai persyaratan yang telah 

ditetapkan 



f. Menyelenggarakan analisa fisika, kimia dan bakteriologi sehingga 

mutu air yang didistribusikan dapat bertanggungjawabkan 

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 

3. Bagian produksi dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada direktur teknik 

4. Kepala Bagian Produksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Sumber Air dan Transmisi 

b. Kepala sub bagian pengendalian kualitas air dan laboratorium 

c. Kepala Sub Bagian Pengendalian Mesin dan Listrik 

 

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 luar dan terus 

menerus sehingga pemasukan debit air dan sumber sampai ke instalasi 

pengolahan dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan 

c. Menyelenggarakan dan mengatur proses pengeloaan 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 operasional rutin agar tetap b erfungsinya 

instalasi transmisi, perpompaan, jenset dan berkoordinasi dengan bidang 

terkait 

f. Mengawasi dan memelihara instalasi bangunan sumber air dan 

llingkungannya 

g. Melakukan koordinasi dengan instansisetempat untuk pengawanan 

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 

 

Kepala sub bagian pengendalian kualitas air dan laboratorium, mempunyai tugas 

sebagai berikut 

a. Membantu Kepala Bagian Produksi dalam tugasnya 

b. Menyelenggarakan penelitian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

kualitas air minum baik secara fisika, kimia dan bakteriologi dengan 

sumber air sampai dengan pelanggan 

c. Melayani masyarakat akan jasa pemeriksaan kualitas air melalui 

laboratorium 

d. Mengambil langkah langkah perbaikan terhadap kualitas air 

e. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian 

Produksi sesuai dengan bidang tugasnya 

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

Produksi 

 

Kepala Sub Bagian Pengendalian Mesin dan Listrik, mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Produksi dalam bidang tugasnya 

b. Melaksanakan pemantauan secara berkala dan memberikan petunjuk 

teknis pembinaan kegiatan pemeliharaan instalasi mekanikal dan elektrikal 

c. Melaksanakan perbaikan instalasi mesin pompa dan instalasi listrik baik 

secara langsung maupun kerjasama dengan pihak ketiga 

d. Mengkoordinir dan membantu unit kerja lainnya dalam kediatan 

pemeliharaan asset milik PDAM termasuk ruangan, halaman dan unit 

fasilitas pengolahan lainnya 

e. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Bagian Produksi atas 

pelaksanaan / perbaikan 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 

 

Kepala bagian distibusi  

1. Kepala Bagian Distribusi mempunyai tugas pokok: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

bagian distribusi danmenjadi supervise sub bagian distribusi dan 

penyambungan, sub bagian meter air dan segel, serta sub bagian penertiban 

pelanggan 

2. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Membantu Direktur Bidang Teknik dalam tugasnya 

b. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan sub bagian 

distribusi dan penyambungan, sub bagian meter air dan segel serta sub 

bagian penertiban pelanggan 

c. Merencanakan dan mengendalikan pemeliharaan system jaringan pipa 

transmisi dan distribusi, tekanan air serta mengawasi gangguan distribusi 

air 

d. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan penurunan kehilangan air 

e. Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan penyambungan dan 

pemutusan instalasi pelanggan 

f. Mengawasi perbaikan dan penggantian pipa transmisi distribusi dan dinas 

g. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan pemasangan, perbaikan / 

penggantian dan penyegelan meter air 

h. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Direktur Bidang 

Teknik sesuai dengan tugasnya 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikah oleh Direktur Bidang 

Teknik 



3. Bagian distribusi dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur Bidang Teknik 

4. Kepala Bagian Distribusi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan 

b. Kepala Sub Bagian Meter Air dan Segel 

c. Kepala Sub Bagian Penertiban Pelanggan 

 

Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan, mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

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 menyelesaikan persyaratan administrasinya 

f. Melakukan monitoring secara periodic angka meter indukproduksi 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 

 

Kepala Sub Bagian Meter Air dan Segel, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Distribusi dalam bidang tugasnya 

b. Mengawasi pelaksanaan dokumentasi / pencatatan 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 

air konsumen yang rusak yangdikirim 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 tetap berfungsi dengan baik dan benar 

f. Melaksanakan pengawasan terhadap pasangan baru 

g. Melakukan penyambungan kembali meter air yangdiputus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

h. Melakukan tera ulang atas meter air yang diminta oleh pelanggan yang 

dalam pelaksanaannya 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 

 

Kepala Sub Bagian Penertiban Pelanggan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu Kepala Bagian Distribusi dalam bidang tugasnya 

b. Melaksanakan pencabutan atau pemutusan instalasi air minum pelanggan 

yang melanggal peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berkoordiasi 

dengan bidang yang terkait 

c. Melaksanakan penertiban pelanggan yangmelakukan sambungan liar, 

menggunakan pompo hisap, menyalurkan air untuk keperluan orang 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 

 

 

 



Kepala Satuan Pengawas Intern 

1. Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok: 

Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

satuan pengawas intern yang meliputi sub bagian pengawas operasional 

bidang umum dan sub pengawas operasional bidang teknik 

2. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pasal ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Membantuu Direktur Utama dalam bidang tugasnya 

b. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi tugas dari sub pengawas 

operasional bidang umum dan 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 

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 

e. Membantu pemeriksa/pengawas ekstern yang ditugaskan untuk 

memeriksa/mengaudit laporan keuangan perusahaan, guna memperlancar 

tugas tersebut 

f. Menganasila semua prosedur, mekanisme kerja, serta menyusun laporan 

dan mengusulkan penyempurnaannya sesuai ketentuan yang berlaku 

g. Melaporkan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya kepada Direktur 

Utama sebagai bahan pengambilan keputusan/penetapan kebijakan 

managemen 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama 

3. Satuan pengawas intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang 

dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Utama. Satuan pengawas intern berkedudukan sama dengan 

kepala bagian 

4. Kepala Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala sub bagian pengawas operasional bidang umum 

b. Kepala sub bagian pengawas operasional bidang teknik 

 



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 danmelakukan inventarisasi kekayaan PDAM serta hal hal penting 

lainnya 

d. Melaksanakan pemeriksaan bidang umum terutama evaluasi terhadap 

system serta prosedurnya apakah berjalan sesuaidengan ketentuan dalam 

rangka mencapai efisiensi dan efektivitas 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 

 

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 

 

 

 

 



Kepala badan penelitian, pengembangan dan pusat data elektronik 

1. 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 

2. 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 kebijakan 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 pelayan, system jaringan distribusi, teknik 

produksi, pengolahan dan distribusi air, dan managemen serta keuangan 

f. Mengkoordinasikan kegiatan pengkajian di badan litbang dan pusat data 

elektronik serta member rekomendasi danusulan 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 dating 

h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama 

3. Badan penelitian, pengembangan dan pusat data elektronik dipimpin oleh 

seorang kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. 

Kepala badan penelitian, pengembangan dan pusat data elekronik 

berkedudukan sama dengan kepala bagian 



4. Kepala penelitian, pengembangandan pusat data elektronik dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Badan Administrasi Umum 

b. Kepala Sub Bagian Badan Teknik 

c. Kepala Sub Bagian Badan Pusat Data Elektronik 

 

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 berikan dengan rencana pengembangan pada 

bidang umum perusahaan 

c. Melaksanakan program kerja jangka menengah dan jangka panjang pada 

bidang umum perusahaan 

d. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada kepala badan 

penelitian, pengembangan dan pusat data elektronik sesuai bidang 

tugasnya 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 

penelitian, pengembangan dan pusat data elektronik 

 

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 baik 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 badan 

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 

 

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 di 

dalam lingkungan jaringan computer kepada masing-masing user 

(pengguna) 

c. Mengatur dan mengontrol kewenangan setiap user (pengguna) dari 

masing-masing workstation (terminal computer) sesuai otoritas 

pekerjaanya 

d. Menyiapkan pemutakhiran data statis yang diminta oleh masing-masing 

bagian kedalam system informasi manajemen 

e. Merencanakan dan membuat system pengembangan jaringan (network) 

f. Memberikan petunjuk lisan atau secara tertulis apabila terdapat perubahan 

perubahan yang berpengaruh terhadap system jaringan kepada masing-

masing user 

g. Melakukan back up data dan master program secara berkala untuk 

mengantisipasi jika server mengalami gangguan atau kerusakan 

h. Menyusun dan membuat program aplikasi sesuai yang dibutuhkan 

perusahaan 

i. Mengikuti perkembangan aplikasi software sejalan dengan perkembangan 

teknologi computer 

j. Melakukan pemasangan terminal (workstation) bila ada tambahan 

workstation atau terminal baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

 

 



k. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada kepala badan 

penelitian, pengembangan dan pusat data elektronik 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 

penelitian, pengembangan dan pusat data elektronik 

 

Staf Ahli 

1. Staf Ahli, terdiri dari dua bidang yaitu: 

a. Staf Ahli Bidang Umum 

b. Staf Ahli Bidang Teknik 

2.  Staf Ahli mempunyai tugas pokok: 

a. Membantu Direktur Utama dalam bidang tugasnya 

b. Mengadakan penelitian dan pengembangan perusahaan 

c. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis laporan bulanan serta 

menyiapkan data / informasi yang berkaitan dengan rencana 

pengembangan perusahaan (menyusun corporate plan), serta melakukan 

evaluasi dan penyempurnaan terhadap program kerja yang akan dilakukan 

d. Melakukan koordinasi dengan bidang teknik (untuk Staf Ahli Bidang 

Teknik) tentang program pengembangan dan bidang umum (untuk Staf 

Ahli Bidang Umum) untuk penyusunan laporan keuangan (Neraca, 

laba/rugi dan cash flow) jangka menengah dan jangka panjang 

e. Membantu pihak ke III dalam rangka pengembangan PDAM, untuk 

melakukan penyusunan feasible study (FS) 

f. Merumuskan penetapan penggunaan standar peralatan teknik, kimia dan 

mutu barang/alat lainnya serta standar kinerja setiap bagian 

g. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Direktur Utama  

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama 

i. Dalam bertugas Staf Ahli bidang dibantu oleh asisten maksimal berjumlah 

2 orang 

j. Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli akan diatur dalam surat 

keputusan Direktur Utama 



3. Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dan kedudukan Staf Ahli sama 

dengan kepala bagian 

 

2.3 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. 

 

  



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1.PELAKSANAAN PKL : 

3.1.1 Bidang Kerja 

 Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung penulis ditempatkan bidang kerja 

di Bagian Administrasi Perencanaan 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Bidang Administrasi Perencanaan bekerja dalam aspek Pelayanan berupa:  

1. Menginputkan data untuk para pelanggan yang baru mendaftar untuk 

memesan fasilitas air bersih.  

2. Menginputkan nomor rekening pelanggan ke microsof exel 

3. Menginputkan data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ke 

microsof exel 

 

3.1.3 Kendala yang dihadapi 

Dalam melakukan suatu pekerjaan dalam Instansi Pemerintahan atau 

Perusahaan kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem dan cara kerja dari 

Instansi atau perusahaan tersebut agar kita dapat bekerja lebih terarah dan 

maksimal. Dalam pekerjaan, penulis ditempatkan dalam bidang Administrasi 

Perencanaan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung. 

Adapun kendala yang dihadapi penulis selama bekerja  : 

1. Kesalahan dalam penulisan nomor urut pada penginputan data 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penginputan data pelanggan 

sering terjadi kesalahan dalam penyesuaian nomor urut pada data 

pelanggan sehingga data tersebut mengalami penggandaan data atau tidak 

valid dalam database yang ada di server PDAM (Litbank). Baik karyawan 

PDAM itu sendiri ataupun penulis sering mengalami kesalahan dalam 

penginputan nomor urut tersebut. 



2. Komputer lambat saat beroperasi dikarenakan komputer di perusahaan 

tersebut terkena virus komputer dan banyak menyimpan file yang tidak 

diperlukan. 

3. Banyaknya file yang tersimpan tidak teratur di komputer karena karyawan 

di perusahaan PDAM tidak menyimpan file di folder sesuai dengan jenis 

file masing masing yang menyebabkan user atau pengguna kesulitan pada 

saat mencari file 

4. Sistem keamanan di komputer lemah karena anti virus yang ada di 

komputer tidak di jaga atau di update yang menyebabkan aplikasi anti 

virus tidak berkerja dengan optimal sehingga komputer rentan terkena 

virus komputer. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, penulis melakukan langkah-langkah 

perbaikan sebagai berikut : 

1. Mengatasi kesalahan penulisan nomor urut MBR 

Cara mengatasi masalah tersebut penulis mengkonfirmasi pihak server 

atau litbank untuk memperbaiki atau merubah data yang mengalami 

kesalahan dalam penulisan.  

2. Adapun solusi yang penulis lakukan untuk mengatasi komputer yang 

cenderung lambat saat mengalami operasi adalah sebagai berikut: 

a) Penulis lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

memasang Program Ccleaner versi terbaru untuk menghapus file-file 

tidak terpakai & memperbaiki file sistem yang rusak, sehingga 

komputer berjalan lebih ringan. 

b) Selanjutnya penulis melakukan penghapusan Temporary Files secara 

manual : 

1) Buka windows exploler. 

2) Jika windows explorer sudah terbuka, selanjutnya anda buka 

folder: 

C:\Windows\Temp 

Hapus semua file yang terdapat di dalam folder temp.  



3. Mengatasi File yang tidak teratur di Komputer : 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan sortir file dan 

ditempatkan pada folder sesuai dengan jenisnya masing-masing. Cara 

ini selain membuat file-file dikomputer menjadi lebih rapih, cara ini 

juga dapat mengoptimalkan kecepatan operasi komputer. 

 

4. Komputer rentan terkena virus  

Menurut Amperiyanto (2007), yang dimaksud dengan virus komputer 

adalah suatu program yang menginfeksi program lain dengan cara 

mengubah program yang diinfeksi tersebut agar mengikutsertakan 

sebagian kecil dirinya (virus), suatu program virus dapat menyebar 

keseluruh program komputer menggunakan autorisasi dari setiap 

pemakai yang menggunakan program virus tersebut untuk menginfeksi 

program program lainnya, virus komputer juga bisa merusak program 

suatu komputer ataupun dapat merusak data dokumen yang terdapat 

pada koputer, setiap program yang terkena infeksi virus akan 

berperilaku seperti virus, dengan cara inilah virus berkembang. 

Dengan kata lain virus komputer adalah suatu program yang dapat 

menggandakan diri melalui berbagai cara dalam suatu sistem komputer 

secara diam diam tanpa dikehendaki dan melakukan gangguan 

gangguan pada sistem komputer, menyerang program atau data tertentu, 

memanipulasi program dan mengubah tindakannya, program yang 

terinfeksi virus dapat menjadi virus baru, suatu program umumnya 

hanya akan satu kali diinfeksi oleh program virus. Program yang 

diinfeksi akan tetap dapat bekerja secara normal selama waktu tertentu, 

virus komputer sebagai program yang menulari program lainnya 

dengan cara memodifikasi data sedemikian rupa sehingga sebuah 

salinan yang mungkin berevolusi dari virus ini dapat tercipta dan 

menggandakan diri, virus dapat mengubah program yang ada pada 

dirinya dan menghindari deteksi. Dengan demikian virus komputer 

dapat didefinisikan sebagai program atau aplikasi komputer yang dapat 

menular dan menyebabkan kerusakan serta kerugian baik secara fisik 

maupun finansial. 



Serangan virus komputer memberikan kerugian atau dampak negatif, 

keberadaan data data sangat rentan terhadap ancaman berbagai jenis 

virus komputer yang ada pada saat ini karena perkembangan teknologi 

komputer juga dapat sangat maju dan akan menimbulkan kerugian, 

dampak yang sangat besar dan meluas baik bagi individual maupun 

organisasi. Akibat yang ditimbulkan virus komputer yakni dapat 

membuat system operasi komputer tersebut menjadi lambat, dan hal ini 

tentu sangat mengganggu kinerja dari komputer itu sendiri, jika sistem 

operasi telah melambat maka hal itu juga akan mempengaruhi performa 

dari program aplikasi lainnya. Sistem komputer harus mempunyai 

keamanan yang kuat agar komputer yang kita gunakan tidak mudah 

terserang virus, seperti Trojan, malware dan virus perusak lainnya. 

Untuk menguatkan kekebalan komputer dari virus, penulis melakukan 

langakah-langkah sebagai berikut: 

a) Mengupdate sistem operasi di komputer tersebut dengan versi 

terbaru. Karena semakin update Sistem Operasi yang kita gunakan, 

maka akan semakin kuat sistem komputer sehingga tidak mudah 

terkena virus. 

b) Selalu mengecek browser yang kita gunakan. Karena Malware 

sering sekali menyusup lewat browser yang kita gunakan. 

c) Memasang Antivirus dan selalu meng-updatenya. Untuk antivirus, 

penulis menggunakan Smadav atau Avast. 

d) Rutin men-scan komputer dengan Antivirus. 

 

Gambar 3.1. Pemasangan Aplikasi Antivirus Smadav di Komputer  

  



BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.3 Simpulan 

Berdasarkan pelaksanaan Parktek Kerja Lapangan (PKL) di Perusahaan 

Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan : 

1. Mengetahui tentang prosedur dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Way Rilau, serta penulis dapat mengetahui tugas yang dikerjakan 

pegawai dalam bidang yang sudah ditetapkan. 

2. Memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja 

3. Dengan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih diri untuk lebih disiplin 

4. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan 

kemampuan yang telah dipelajari di Universitas kedalam kondisi nyata di 

perusahaan dan menambah wawasan dunia kerja pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Way Rilau. 

 

4.4 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Way Rilau Bandar Lampung selama dua bulan, saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan hendaknya memasang aplikasi cleaner di setiap 

komputer, untuk mengoptimalkan kinerja komputer dan mengupdate 

software dan antivirus untuk mengantisipasi kerusakan yang berakibat 

hilangnya data-data penting. 

2. Mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

PDAM di harapkan mahasiswa memahami aplikasi khususnya di bidang 

microsoft office karena di perusahaan tersebut banyak pekerjaan yang 

menggunakan aplikasi microsoft office dan diharapkan mahasiswa 

mempunyai tingkat disiplin yang baik dan mematuhi peraturan di 

perusahaan tempat PKL dilaksanakan untuk menjaga citra dan nama baik 

Universitas Teknokrat Indonesia. 
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Lampiran 1. Gambar yang akan di iputkan ke Microsoft Exel 

  



Lampiran 2. Gambar yang akan di iputkan ke Microsoft Exel 

  



Lampiran 3. Gambar yang akan di iputkan ke Microsoft Exel 

  



Lampiran 4. Data yang sudah diinputkan Di Microsoft Exel  



Lampiran 5. Data yang sudah diinputkan di Microsoft Exel 

 

 

 

 

 

 


