
Simpu[an Sementara Hasil Evaluasi Kinerja Perumdam Gunung Poteng

Kota Singkawang Tahun Buku 2020

Jum'at, 30 April 2021

Kepada Yth.
Direktur dan Dewan Pengawas
Perumdam Gunung Poteng
di Singkawang

Dengan   ini   kami   sampaikan   simpulan   sementara   atas   hasil   evaluasi   kinerja

Perumdam  Gunung  Poteng  Kota Singkawang Tahun  Buku 2020 berdasarkan Surat

Tugas      Kepala      Pervakilan      BPKP      Provinsi      Kalimantan      Barat      Nomor

ST-151/PW14/4/2021 tanggal 19 April 2021. Atas permasalahan tersebut, diharapkan

agar Saudara dapat memberikan tanggapan.

Perumdam  telah  melaksanakan  penilaian  kinerja  mandiri  sehingga  evaluasi  kinerja

didasarkan  hanya  pada  data  yang  diberikan  oleh  Perumdam  pada  saat  evaluasi

kinerja  dilakukan.   Hasil  evaluasi  kinerja  yang  kami  ungkapkan  dalam  notisi  hasil

evaluasi   ini   belum   merupakan   hasil   akhir,   karena   masih   harus   melalui   tahap

penginputan aplikasi dan reviu berjenjang sebelum laporan hasil evaluasi disetujui.

1.   SIMPULAN

Evaluasi Kinerja untuk penilaian Aspek Keuangan didasarkan pada angka-angka

yang    disajikan    dalam    laporan    keuangan   yang   telah   ,diaudit   oleh    auditor

independen.  Perumdam  telah  melaksanakan  penilaian  kinerja  mandiri.''Evaluasi

kinerja didasarkan  hanya  pada  data yang  diberikan  oleh  perusahaan  pada  saat

evaluasi kinerja dilakukan.`

1.   Penilaian Kinerja Berdasarkan lndikator Kementerian PUPR

Nilai   kinerja   Perumdam   Tahun   2020   berdasarkan   indikator   Kementerian

PUPR,  sebesar 2,82  dengan  kategori  "Sehaf".  Dibandingkan  dengan  Tahun

2019,  terdapat  kenaikan  tingkat  kesehatan  dari  2,86  menjadi  2,82.  Hal  ini

disebabkan  adanya  penurunan  penerimaan  rekening  air  pada  tahun  2020,

jumlah pelanggan yang dilayani dengan 0,7 Bar, dan biaya diklat pegawai.
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2.   Penilaian Kinerja Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Kinerja   Perumdam   yang   dinilai   berdasarkan   pedoman   penilaian   menurut

Kepmendagri  Nomor  47  Tahun  1999  tanggal  31   Mei  1999  sebesar    56,54

dengan  kategori  "Cckup".  Dibandingkan  tahun  lalu  sebesar  56,79  dengan

kategori   ``Cwfup",   terdapat   penurunan   nilai   kinerja   sebesar   0,25.   Hal   ini

disebabkan oleh penurunan efektivitas penagihan terhadap pelanggan.

3.   Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA

Pemerintah    Kota    Singkawang    telah    memiliki    Rencana    lnduk    Sistem

Penyediaan   Air   Minum   (RISPAM)   untuk   periode   tahun   2015-2034   dan

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Tahun 2017-2021.

Perumdam  Gunung  Poteng  telah  menyusun  corporate  p/an/rencana  bisnis

perusahaan  periode  tahun  2020-2024  dan  telah  ditandatangani  oleh  Direksi

dan Dewan Pengawas serta disahkan oleh Walikota Singkawang pada bulan

Februari  2021.  Penyusunan  rencana  bisnis  belum  sepenuhnya  memenuhi

Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, terutama terkait penyampaian rencana

bisnis kepada KPM yang melebihi dari tahun awal periode rencana bisnis.

Penyusunan    RKA   Tahun    2020    belum    sepenuhnya    memenuhi    aspek

sebagaimana dimaksud dalam  Permendagri  Nomor 118 Tahun 2018 tentang

Rencana  Bisnis,  Rencana  Kerja  dan Anggaran,  Kerja  Sama,  Pelaporan dan

Evaluasi  Badan  Usaha  Milik Daerah.  RKAP telah ditandatangani oleh  Direksi

dan Dewan Pengawas serta disahkan oleh Walikota Singkawang pada tanggal

26 November 2019 dan telah dilakukan perubahan anggaran pada tanggal 21

0ktober 2020.

Manajemen   Perumdam   belum   melakukan   evaluasi   terhadap   pencapaian

conporafe  p/an  sampai  dengan  Tahun  2020.  Realisasi  pendapatan  sampai

dengan tahun 2020 sebesar Rp32.085.329.000,00 atau 37,07% dari anggaran

sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp86.557.352.000,00 dan realisasi beban

sampai  dengan  tahun  2020 sebesar Rp30.961.115.000,00  atau  87,67%  dari

anggaran sebesar Rp35.316.552.000,00.

Realisasi  pendapatan  berada  di  bawah  anggarannya  sebesar -62,93%   dan

realisasi  beban  di  bawah  anggarannya sebesar -12,33%.  Hal  ini  disebabkan

asumsi target pendapatan (seperti penambahan sambungan baru tiap tahun)
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yang   terdapat   dalam   conporate   p/an   terlalu   tinggi   sehingga   sulit   untuk
direalisasikan.

Manajemen   Perumdam   belum   melakukan   evaluasi   terhadap   pencapaian

RKAP   tahun   anggaran   2020.   Realisasi   pendapatan   operasi   tahun   2020

dibandingkan  dengan  anggarannya  adalah  92,75°/o.  Hal  ini  disebabkan tidak

tercapainya target  penambahan  SR tahun  2021  yang  berpengaruh terhadap

volume air terjual.

Realisasi   beban   operasi   tahun   2020   dibandingkan   dengan   anggarannya

adalah  87,85°/o.  Hal  ini  disebabkan  adanya  penganggaran  beban  listrik  dan

bahan kimia yang tidak efisien.

4.   Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat

Sampai   dengan   tahun   2020,   Perumdam   tidak   memiliki   hutang   kepada

Pemerintah Pusat.

5.   Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah

Pada  tahun  2020,   Perumdam  tidak  mendapatkan  penyertaan  modal  dari

Pemerintah  Kota Singkawang,  sehingga nilai  penyertaan modal  Pemda tetap

sebesar  Rp20.250.000.000.   Penyertaan  modal  tersebut  diserahkan  dalam

bentuk dana tunai untuk penambahan cakupan pelayanan pelanggan.

Pada tahun  2020,  Perumdam tidak mendapatkan subsidi  maupun  hibah dari

Pemerintah Kota Singkawang maupun pihak lain, sehingga nilai hibah sampai

dengan  akhir tahun 2020 tetap sebesar Rpl .000.000.000,00 yang terdiri dari

Pembayaran  Utang  pada  Dapenma  Pamsi,  Pengadaan  pipa  &  Aksesoris,

Diklat Karyawan, dan Rekrutmen Direktur.

6.   Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai BPYBDS pada Perumdam Gunung Poteng per akhir tahun 2020 sebesar

Rp30.504.821.868,OO.  Aset  berupa  lpA  kapasitas  50  liter/detik  di  Sei  Bulan

(Semelagi) dan telah dimanfaatkan oleh perusahaan, sedangkan aset berupa

jaringan  SPAM  di  kawasan  kumuh  Sedau  dan  Pasiran,  Singkawang  Selatan

senilai  total  Rp7.754.809.000,00  belum  dilakukan  cek fisik  oleh  manajemen

untuk memastikan keberadaannya.

3



-

7.    Kontribusi Fiskal

Dalam   tahun    2020,    Perumdam   telah    memberikan    kontribusi   terhadap

penguatan  fiskal  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Nilai  penyetoran  pajak

kepada pemerintah baik pu§at maupun daerah sebesar Rp831.071.129,00.

8.   Efektivitas penagihan

Efektivitas penagihan piutang per 31  Desember 2020 adalah sebesar 79,66%.

Dibandingkan tahun  lalu sebesar 91,65% terjadi  penurunan sebesar 11,990/o.

Penurunan  efektivitas  penagihan  piutang  pada  tahun  2020  disebabkan  oleh

kesalahan  perhitungan  efektivitas  penagihan.  Perumdam  telah  menyiapkan

langkah-Iangkah untuk menaikkan kembali efektivitas penagihan yaitu dengan

upaya kemudahan pembayaran rekening air melalui payment po/.nf baik secara

online maupun offline.

9.   Cakupan pelayanan

Sampai   dengan   31   Desember  2020   Perumdam   memiliki   pelanggan   aktif

sebanyak  18.681  SR.  Dari jumlah  pelanggan tersebut,  sebanyak  13.704  SR

berasal  pemasangan  SR reguler Perumdam dan 4.977 SR berasal  dari dari

hibah air minum APBN Perkotaan.

Jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 74.960 jiwa

atau 31,82% dari  jumlah penduduk sebanyak 235.064 jiwa. Adapun penduduk

di  wilayah  teknis  yang  terlayani  sebanyak  104.106  jiwa  atau  44,29%  dari

jumlah  penduduk  yang  ada  jaringan  pipa  Perumdam  (seluruh  Kecamatan)

sebanyak   235.064   jiwa.   Pemerintah   Kota   Singkawang   dalam   dokumen

RISPAM    2015    -    2034    menargetkan    peningkatan    cakupan    pelayanan

perusahaan   sebesar   70°/o   di   akhir   tahun   2020.   Perumdam   belum   slap
mendukung target 100% akses air minum nasional, dilihat dari aspek jaringan

distribusi  yang  belum  menjangkau  seluruh  wilayah  Kota  Singkawang,  serta

dukungan aspek teknis dan finansial yang belum memadai.

Perumdam telah  berupaya  untuk  meningkatkan  cakupan  pelayanan  di tahun

2019   antara   lain   melalui   pengoperasian   lpA  3   Roban  dengan   kapasitas

terpasang  150  liter/detik dan  penambahan  sambungan  baru  regular selama

tahun 2020 sebanyak 1.435 SR.
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10. Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) Air dan Penyusunan RPAM

Saat  ini  Perumdam  Gunung  Poteng  Kota  Singkawang  belum  sepenuhnya

dapat  memenuhi  kepastian  mengenai  kualitas  dan  kontinuitas.  Kualitas  air

belum    memenuhi    syarat    yang    ditetapkan    dalam    Permenkes    Nomor

492/MENKES/PEFVIV/201.0     tentang     Persyaratan     Kualitas     Air     Minum.

Pengawasan   eksternal   kualitas   air   minum   belum   dilakukan   oleh   Dinas

Kesehatan Kota Singkawang.  Perumdam belum memberikan layanan air siap

minum  dengan  menerapkan  Zona Air  Minum  Prima  dan  belum  menerapkan

Smart Grid Water Management.

Pemakaian rata-rata untuk Pelanggan RT berkisar 16,99 m3/bulan atau 93,07

liter/orang/hari dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan berkisar 18,97

m3/bulan,  sehingga telah  memenuhi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor

21 Tahun 2020 yaitu kebutuhan Rumah Tangga (RT) per bulan berkisar 10 m3

atau    Peraturan    Menteri    PUPR   Nomor   29   Tahun   2018   sebanyak   60

liter/orang/hari.

Kontinuitas   air   yang   didistribusikan   berkisar   21,40   jam   per   hari.   Tidak

tercapainya   standar   ini   disebabkan   berkurangnya   ketersediaan   air  baku,

terutama pada saat kemarau.

Perumdam belum menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang

menyajikan       informasi      rantai      pasok,       manajemen       risiko,       metode

pengamanan/tindakan  pengendalian  pasokan  air  minum,  SOP  dan  instruksi
kerja, dan proses internalisasi/pemahaman RPAM.

11. Pemulihan Biaya Secara Penuh (Fd// Cost Recovery)
Rata-rata harga jual (tarif) air sebesar Rp6.791,52 sedangkan harga pokok air

berdasarkan tingkat kehilangan air standar 25% sebesar Rp5.928,80 sehingga

harga jual  yang  berlaku tersebut sudah dapat  menutup  biaya  secara  penuh

(full cost recovery).
Namun  demikian,  apabila  perhitungan  harga  pokok air menggunakan  angka

kebocoran  keseluruhan  riil sebesar 37,44°/o,  maka diperoleh  harga  pokok air

sebesar  Rp7.107,26  Iebih  tinggi  dari  harga  jual  sebesar  Rp6.791,52  yang

berarti  perusahaan  rugi  sebesar  Rp315,74  per  m3  air  terjual.  Hal  tersebut

disebabkan perusahaan belum melakukan kajian tarif berdasarkan un/.£ cost riil

Perumdam dan tingkat kebocoran yang relatif tinggi.
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Gubernur Provinsi  Kalimantan  Barat belum  menetapkan  tarif batas atas  dan

tarif batas bawah air minum yang di wilayahnya.

12. Air Baku

Sumber air  baku yang  digunakan  Perumdam  adalah  air sungai  Sungai  Eria,

Sungai   Semelagi,   Sungai   Seluang,   Sungai  Tirtayasa,   mata   air  Hangmui,

Poteng   dan    beberapa    embung    (bendungan    kecil)   pada   anak   sungai.

Perusahaan  belum  memiliki  surat  ijin  pengambilan  air/surat  ijin  pengelolaan

sumber  daya  air  (SIPA/SIP  SDA)  yang   digunakan   dalam   usahanya,   dan

tertuang    untuk    melakukan    ijin    pemanfaatan    sumber    daya    air    dalam

perencanaan RISPAM.
Perumdam  telah  menggunakan  sistem  perpompaan  untuk  pengambilan  air

baku   dengan   debit  sebesar  330   liter/detik   tiumlah   pengambilan   air  baku

maksimal  untuk  3  lpA  di  Roban  dan  2  lpA  di  Semelagi  sesuai  kapasitas

terpasang  IPA). Tingkat pemanfaatan  air baku tersebut be/urn maksimal dan

masih terdapat potensi  untuk ditingkatkan lagi,  khususnya sumber air Sungai

Semelagj.

Selain  itu,  terdapat  sumber  air  yang  berpotensi  untuk  digunakan  sebagai

sumber air baku, yaitu Danau Serantangan dan Embung Pajintan

13. Produksi

a.   Kapasitas produksi

1) Unit SPAM yang telah dikelola Perusahaan

Kapasitas    produksi    terpasang    sampai    dengan    tahun    2020    sebesar

13.402.800 m3,  dari jumlah  ini sebesar 6.448.991  m3 (48,120/o) tidak dapat

dimanfaatkan   dan   kapasitas   yang   dapat   dimanfaatkan   (kapasitas   riil)

sebesar  7.108.986   m3.   Kapasitas  terpasang   tidak  dapat  dimanfaatkan

tersebut terutama disebabkan:

•     lnstalasi gravitasi (Broncapfer/.ng) rusak berat.

•     Pompa /'nfake lpA IKK Semelagi  1  kapasitas 10 liter/detik rusak berat.

•     Perhitungan   kapasitas   riil/kapasitas   yang   dimanfaatkan   tidak   akurat

karena hanya berdasarkan asumsi manajemen.

Dari  kapasitas  riil  tersebut,  volume  air yang  dihasilkan  sebesar 6.953.809

m3, sehingga terdapat kapasitas yang masih menganggur sebesar 155.177

m3 (33,27%%). Kapasitas menganggur ini terutama disebabkan:
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•   lpA  2  dan  IPA  3  Roban  beroperasi  secara  bergantian  karena  hanya

memiliki  1  jaringan distribusi.

•   IPA  Semelagi  kapasitas  50  liter/detik  beroperasi  kurang  dari  24  jam

karena jumlah pelanggan yang relatif sedikit.

Persentase  tingkat  kehilangan   air  di   unit  produksi  selama  tahun   2020

sebesar  2,23°/o   dari  volume   produksi   riil,   sedangkan   pada  tahun   2019

sebesar  3,01%,   sehingga  turun  sebesar  0,78%  dibanding  tahun   2019.

Kehilangan  air  di  unit  produksi  ini  disebabkan  pembersihan  sedimentasi,

pencucian filter, dan pembuangan lumpur di lpA 2 dan IPA 3 Roban.

2) Unit SPAM dalam tahap Pengembangan

Tidak   terdapat   sistem    penyediaan    air   minum    (SPAM)   dalam   tahap

pengembangan  di  wilayah  layanan  perusahaan  (baik yang  dibangun  oleh
Perusahaan atau para pemangku kepentingan).

b.   Efisiensi Produksi

Efisiensi   produksi   tahun   2020   adalah   sebesar   51,88%.   Dibandingkan

efisiensi  produksi  tahun  lalu  46,16%,  efisiensi  produksi  tahun  2020  naik

sebesar   5,73%   Hal   ini   disebabkan   terutama   adanya   peningkatan  jam

produksi pengolahan air.

14. Tingkat Kehilangan Air/ Won-Revenue Water /IVRM0

Dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar 6.798.704 m3, telah

dijual  ke  pelanggan sebesar 4.253.555 m3 sehingga terdapat NRW distribusi

sebesar  37,44%.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  wafer  meter  pelanggan  yang

rusak,  kesalahan  pencatatan  angka  water meter,  dan  pencurian  air.  Upaya

yang telah dilakukan perusahaan untuk menurunkan NRW selama tahun 2020

antara   lain   dengan   melakukan   perbaikan   pipa   distribusi   dan   perbaikan

kebocoran     pipa,     serta     melakukan     penutupan     terhadap    sambungan

bermasalah.

15. Sistem Distribusi dan Reservoir

Sistem  distribusi  yang  digunakan   Perumdam  sampai  dengan  tahun  2020

adalah  perpompaan  pada  5  lpA dan  grativasi  pada  9  broncapter7.ng.  Untuk

mendistribusikan air yang telah diolah,  Perumdam memiliki pipa transmisi dan

distribusi   sepanjang   77.801   in  distribusi   1.023.576   in.   Sedangkan   sistem

pengaliran  dari  reservoir yang  digunakan  Perumdam  s.d.  tahun  2020 adalah
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perpompaan 3 reservoir dan gabungan gravitasi dengan perpompaan pada 2
reservoir.

Sampai  dengan  tahun  2020,  jumlah  reservo/.r  yang  ada  sebanyak  5  unit

dengan kapasitas 5.000 m3 dan tersebar pada 2 lokasi (5 lpA).

16. Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan

Tekanan   air   pada   sambungan   pelanggan   yang   telah   mencapai   0,7   bar

sebanyak  6.994  SR.  Namun  masih  terdapat  tekanan  air  pada  sambungan

pelanggan  terjauh  yang  belum  sampai  0,7  bar,  karena  adanya  tambahan

jumlah    pelanggan   sehingga   aliran    air   menjadi   terbagi.    Perumda   telah

melakukan  upaya  meningkatkan  tekanan  air  pada  sambungan  pelanggan

dengan cara penambahan jumlah pipa distribusi.

17. Reviu Kerja Sama Perumdam dengan Badan Usaha

Perumdam  tidak melakukan  Kesepakatan  Kerjasama  Operasi  dengan  pihak

lain  yang  dilakukan  dalam  rangka  pelaksanaan  pelayanan  penyediaan  air

bersih bagi masyarakat Kota Singkawang.

18. Pengelolaan Aset

Perumdam belum memiliki kebijakan  pengelolaan aset,  namun telah  memiliki

Geograph/.c  /nformaf/.on  System  (GIS)  atau  peta  jaringan  perpipaan  yang

memudahkan dalam  pendataan  sambungan  baru dan  pengelolaan aset atas

jaringan  perpipaan.  Realisasi  pengeluaran  modal  pada Tahun 2020 sebesar
Rpl.394.720.910,00  yang  berasal  dari  dana  Perumdam.  Realisasi  tersebut

lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pengeluaran  pemeliharaan  aset  sebesar

Rp 1.897.784.410,00.

19. Sumber Daya Manusia

Rasio pegawai terhadap pelanggan tahun 2020 sebesar 3,56. Perumdam telah

memperoleh  nilai  maksimal  karena  jumlah  pegawai  yang  sudah  memenuhi

standar.  Perumdam  telah  melakukan  beberapa  upaya  melaksanakan  diklat

bagi pegawai sebanyak 8 kali.

Beban  biaya  diklat  dibanding  beban   pegawai  tahun  2020  sebesar  1,140/o

Perumdam  belum  memperoleh  nilai  maksimal  karena  sebagai  pencegahan

menularnya   Covid-19,   Perumdam   melakukan   upaya   melaksanakan   diklat

secara daring.
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20. Hal-Hal Lainnya yang Perlu Mendapat Perhal:ian

a)    Penetapan Klasifikasi Pelanggan yang Tidak Sesuai Ketentuan

Pada    laporan    bagian    operasional     Seksi    Penyambungan,    terdapat

pemasangan  sambungan  baru  sebanyak 2 SR yaitu  GKl  dan  Surau  yang
masuk dalam klasifikasi jenis pelanggan Sosial Umum.

Hal  tersebut tidak sesuai  dengan  SK  Direksi  PDAM  Gunung  Poteng  Kota

Singkawang    Nomor   690/120-SKD/lI/2016   tentang    Penetapan    Kembali

Ketentuan   Biaya   Penerbitan   Rekening,   Biaya   Pemeliharan   Pipa   Dinas,

Biaya   Dana   Pemeliharaan   Meter,   Ketentuan   Sanksi   atau   Denda   bagi

Pelanggan ,  Perincian Golongan dan  Biaya Sambungan Langganan  PDAM

Gunung   Poteng   Kota   Singkawang   yang   menyatakan   bahwa   perincian

golongan pemakaian air minum untuk sosial umum terdiri dari hidran umum,

kamar   mandi   umum,   wc   umum,   dan   terminal   air.   Sedangkan   untuk

pelanggan  Surau  dan  Gereja  masuk  dalam  golongan  pemakaian  sosial

khusus.

Dikarenakan  keterlambatan  pemasangan  sambungan  baru,  pegawai tidak

melihat jenis pelanggan ketika melakukan pemasangan.

Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  cakupan  pelayanan  pada  sosial  umum

yang tidak dapat diyakini kebenaranya.

b)   Perusahaan  belum  Menyisihkan  Sebagian  Laba  Bersih sebagai  Dana

Cadangan

Pada   laporan   auditor   independent   atas   laporan   keuangan   Perumdam

Gunung Poteng untuk tahun berakhir 31  Desember 2020, nilai ekuitas dalam

neraca  belum  menambahkan  akun dana  cadangan  atas saldo laba  bersih

yang diterima.

Berdasarkan  PP  Nomor  54  Tahun  2017  Pasal   101   menyatakan  bahwa

perusahaan   umum   daerah  wajib  menyisihkan  jumlah  tertentu  dari   laba
bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan dan wajib dilakukan sampai

dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal perusahaan

umum   daerah   serta   kewajiban   tersebut   berlaku   apabila   perusahaan

mempunyai saldo laba positif.

Dikarenakan adanya kelalaian dari manajemen atas penerapan  PP  Nomor

54 Tahun 2017 pada  perusahaan,  sehingga dapat mengakibatkan  apabila
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terjadi   kerugian   di   tahun   berjalan   berikutnya,   perusahaan   tidak   dapat

menutup kerugian tersebut.

c)    Pembentukan  Komite Audit Kurang Tepat

Keputusan    Dewan    Pengawas    Nomor   53g/010/SET.DP-AMGPIVI/2020

tentang   Pengangkatan  Sekretaris  Dewan  Pengawas,   Komite  Audit  dan

Komite Lainnya pada Perumdam Gunung Poteng, dalam SK tersebut Dewan

Pengawas   mengangkat   Kabag   Perekonomian   dan   SDA   Setda   Kota

Singkawang sebagai Sekretaris Dewan Pengawas dan pembentukan komite

audit yang berfungsi melaksanakan tugas pengawasan.

Berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2017 pasal 84 dan pasal 85, yaitu:

-     Komite   audit   beranggotakan   unsur   independen   dan   dipimpin   oleh

anggota Dewan Pengawas.

-     Komite audit dalam  pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan

satuan pengawas intern.

Atas  dasar  peraturan  tersebut  SK  Dewan  pengawas  tersebut  dianggap

kurang tepat, dikarenakan:

-     Komite  audit  yang  disusun  oleh  Dewan   Pengawas  terdiri  dari  unsur

pemerintah.

-     Dalam SOTK perumdam belum disusun fungsi satuan pengawas intern,

d)   Tindak Lanjut terhadap Saran BPKP Tahun Sebelumnya

Perusahaan  belum  seluruhnya  menindaklanjuti  permasalahan  yang  terdapat

dalam Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2018 dan 2019 yaitu Perumdam

Gunung  Poteng  Kota  Singkawang  belum  sepenuhnya  menindaklanjuti  atas

saran  BPKP  tahun  sebelumnya  antara  lain,  kepatuhan  PP  54  Tahun  2017,

belum  menyusun  dan  mengimplementasikan  standar  operasional  prosedur

penggantian  water meter non-rutin  berikut pengelolaan  pendapatannya serta

pemanfaatan IPA 3 Roban (150 liter/detik) yang belum optimal, keterlambatan

pemutusan  sambungan  pelanggan,  dan  SOP  yang  belum  disetujui  dewan

pengawas.
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2.   SARAN

Atas permasalahan-permasalahan tersebut,  kepada Direktur Perumdam Gunung

Poteng Kota Singkawang,  kami sarankan agar melakukan langkah-langkah untuk

meningkatkan kinerja Perumdam, yaitu:

1)   Meningkatkan   kinerja   dan   tingkat   kesehatan   Perumdam   agar   memenuhi

prinsip-prinsip manajemen yang baik,  melalui  :

a.    Peningkatan kinerja aspek keuangan
-    Meningkatkan  pendapatan  operasional  Perumdam  antara  lain  dengan

meningkatkan   cakupan   pelayanan   melalui   penambahan   SR  sesuai

kemampuan  Perumdam  serta  berkoordinasi  dengan  pemerintah  kota

maupun  Dinas  PUPR  Kota  Singkawang  terkait  potensi  program  atau

kegiatan   dalam   rangka   peningkatan   cakupan   pelayanan   air  bersih

kepada masyarakat.
-    Meningkatkan     pendapatan/penjualan     air     dan     non     air     melalui

penambahan   sambungan   baru   dengan   promosi/sosialisasi   kepada
calon pelanggan potensial pada wilayah yang potensial.

-    Melakukan   efisiensi   biaya   operasional   perusahaan   dengan   tetap

memperhatikan aspek kualitas pelayanan kepada pelanggan.
-    Melakukan    optimalisasi    dan     pengembangan    I.aringan    transmisi/

distribusi,     khususnya    wilayah-wilayah     yang    telah     memiliki     IPA

perusahaan namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
-    Meningkatkan   upaya   pemasaran   dan   pelayanan   sambungan   baru

secara cepat dan tepat.
-    Melakukan   koordinasi   dengan   Pemerintah   Kota   Singkawang   agar

memberikan penyertaan modal untuk peningkatan cakupan pelayanan.
-    Melakukan pemeliharaan rutin terhadap instalasi pengolahan air.

-    Melaksanakan pengujian atas kualitas air baik secara  internal  maupun

eksternal.
-    Melaporkan hasil pengawasan internal kualitas air minum kepada Dinas

Kesehatan Kota Singkawang.
-    Mencari alternatif air baku yang debit airnya melimpah.

b.    Peningkatan aspek pelayanan dan operasi
-    Meningkatkan  kualitas  air  melalui  pembubuhan  zat  kimia  (tawas  dan

kaporit)    sesuai    standar   serta    melakukan    pemeliharaan    instalasi
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pengolahan  secara  rutin  (pengurasan  bak  flokulator/koagulator,   bak
sedimentasi, dan reservoir distribusi).

-    Menekan  tingkat  kebocoran  melalui  pemeliharaan  jaringan  transmisi-

distribusi,   kalibrasi/penggantian   wafer  meter  pelanggan  yang  rusak,

meningkatkan    pengawasan    dan    penindakan    terhadap    pencurian

air/sambungan illegal.

-    Meningkatkan kontinuitas pendistribusian air dengan menambah waktu

distribusi air kepada pelanggan.

-    Melakukan   pengukuran   tekanan   air  pelanggan   sesuai   kemampuan

Perumdam serta sesuai kaidah pengukuran tekanan air yang berlaku.
-    Melakukan   koordinasi  dengan   Pemerintah   Kota  Singkawang  terkait

upgrad/.ng  jaringan   distribusi   yang   ada   atau   penambahan  jaringan

distribusi baru untuk memaksimalkan kapasitas terpasang lpA 3 Roban

c.    Peningkatan aspek administrasi
-    Mengalokasikan   anggaran   untuk   program/kegiatan   pengembangan

kompetensi pegawai sesuai kemampuan perusahaan serta memberikan

kesempatan  yang  sama  bagi  seluruh  pegawai  untuk  dapat  mengkuti

program/kegiatan tersebut.
-    Mengadakan  pelatihan  intern  dalam  rangka  transfer know/edge  antar

pegawai di lingkungan Perumdam.
-   Menandatangani   Corporate   P/an/Bus/.r}ess   P/an   bersama   dengan

Dewan Pengawas serta disahkan oleh Walikota Singkawang.
-    Melakukan sosialisasi dan penegasan kembali terkait uraian tugas dan

tanggung   jawab   berdasarkan   SOTK   yang    baru    kepada   seluruh

karyawan perusahaan.
-    Melengkapi seluruh kegiatan operasional perusahaan dengan SOP dan

menyesuaikan SOP yang ada dengan SOTK 2018.
-    Menyusun pedoman penilaian kinerja dan perencanaan karir karyawan.

2)   Melakukan koordinasi dengan Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

Provinsi  Kalimantan  Barat  Unit  Kerja  Direktorat  Pengembangan  Air  Minum

serta   Balai   Wilayah   Sungai   Kalimantan   I   SNVT   Pelaksanaan   Jaringan

Pemanfaatan  Air Kalimantan  I  Provinsi  Kalimantan  Barat  untuk  memperoleh

data terkait nilai aset yang tercantum pada BAST nomor 610/84/SDA-B tanggal
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3 Juni 2016 yang telah diserahkelolakan  kepada  Perumdam  Gunung  Poteng

beserta dokumen pendukungnya.

3)   Melakukan  koordinasi dengan  Dinas Tata  Kota,  Pertanahan dan  Cipta  Karya

Kota  Singkawang  untuk  melakukan  inventarisasi  fisik  atas  aset  yang  telah

diserahterimakan  pengelolaannya  pada  Perumdam  Gunung  Poteng  dalam

rangka    memastikan    keberadaan    dan    kesesuaian    aset   dengan    BAST

Pengelolaan dan Pemanfaatan.

4)   Melakukan  koordinasi dengan  Dinas Tata  Kota,  Pertanahan dan  Cipta  Karya

Kota Singkawang untuk menetapkan status Bantuan  Pemerintah yang Belum

Ditetapkan Statusnya.

5)   Menyusun     dan     mengimplementasikan     standar     operasional     prosedur

pemasangan penyambungan baru sesuai dengan jenis pelanggan.
6)   Meningkatkan pengawasan internal perusahaan terkait prosedur pemasangan

sambungan baru.

7)   Melakukan penambahan akun dana cadangan untuk laporan keuangan tahun

berikutnya.

8)   Merevisi/   menghapus   keputusan   Dewan   Pengawas   terkait   pembentukan

komite audit.

9)   Merevisi  standar  operasional  prosedur  terbaru  dengan  persetujuan  Dewan

Pengawas.

10)Melakukan     koordinasi     dengan     Pemerintah     Kota     Singkawang     untuk

mengimplementasikan PP Nomor 54 Tahun 2017, terutama terkait SOTK dan

beberapa dokumen lain yang diperlukan.

Demikian  simpulan  sementara  ini  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasama

yang baik, kami ucapkan terima kasin.

Tim Evaluasi BPKP,
1.  Anto Hendrarto

NIP  196507161986031

2.  Emma Rofika Bunaya
NIP  19881112 201402 2

3.   Marisya Nur Fitriyani
NIP  19960314 2018012
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