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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan sebuah negara besar yang terdiri dari beribu-ribu pulau

dan  beraneka  ragam  suku  bangsa  dan  budaya.  Menjaga  persatuan  dan  keutuhan

bangsa sangatlah diperlukan, untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, aman, adil

dan makmur. Sebagai negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, Indonesia mengenal

yang namanya Otonomi Daerah.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  sangat  memegang  peranan  penting  dalam

melaksanakan roda perekonomian, melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan

dan mempunyai  beragam budaya dan kebiasaan yang berbeda antara satu wilayah

dengan  wilayah  yang  lain.  Alasan  itulah  tidak  mungkin  pemerintahan  negara

dilaksanakan  terpusat  sehingga  jalan  untuk  mengatasi  hal  itu  adalah  dengan

menerapkan otonomi daerah.
Sejalan  dengan  adanya  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk

mampu mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang ada, baik dari segi sumber

daya alam, sumberdaya manusia dan juga pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

adalah  penggunaan  asset  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomis  seperti  bunga,

deviden,  royalti,  manfaat  sosial,  dan  manfaat  lainya  sehingga  meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut  Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2004  pasal  157,  sumber

Pendapatan Daerah yang di peroleh dari daerah meliputi :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan/Bagian Laba BUMD
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dengan penjelasan diatas  hasil  pengelolaan  daerah yang dipisahkan/bagian

laba  BUMD  merupakan  salah  satu  pendapatan  yang  ikut  memberikan  kontribusi

terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dari  sektor  ini  diharapkan  dapat  memberikan

sumbangan yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  tersebut  BUMD  merupakan  perusahaan

yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah

membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25

Tahun  2000  tentang  kewenangan  pemerintah  dan  kewenangan  provinsi  sebagai

daerah  otonom.  BUMD dituntut  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

(public service) dan juga memberikan kontribusi yang optimal terdapat Pendapatan

Asli Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.
Dalam  aspek  ekonomi  pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk

membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis

dalam  era  otonomi  daerah  saat  ini.  BUMD  diharapkan  mampu  memberikan

kontribusi  yang  besar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Karena  dalam

pembentukan BUMD pemerintah daerah memberikan penyertaan modal yang besar

untuk BUMD. Diharapkan dengan penyertaan modal yang besar mampu memberikan

timbal balik  laba yang besar dan  membantu keuangan daerah dengan memberikan

kontribusi yang besar pula terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sampai

dengan  saat  ini,  peran  BUMD  terhadap  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  masih

sangat kecil.
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Salah  satu  bagian  dari  BUMD  adalah  Perusahaan  Daerah  Air  Minum

(PDAM),  merupakan  perusahaan  daerah  sebagai  sarana  penyedia  air  bersih  yang

diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.PDAM

sebagai  perusahaan  daerah  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengembangkan  dan

mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen

dengan harga yang terjangkau.PDAM bertanggung jawab pada operasional  sehari-

hari,  perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi  proyek, serta bernegosiasi

dengan pihak swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat.
PDAM merupakan perusahaan daerah sehingga setiap daerah mempunyai hak

kepemilikan.  Kota  Malang  juga  mempunyai  PDAM  “Tirta  Dharma”.  Semakin

berkembangnya Kota Malang yang tentunya memicu pertambahan jumlah penduduk

Kota  Malang  mengakibatkan  meningkatnya  pula  kebutuhan  air  bersih,  sebagai

penyedia air bersih PDAM mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi

kebuhan masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah penduduk kota Malang adalah 840803

jiwa dengan penduduk terlayani oleh PDAM sebesar 125614 jiwa sedangkan pada

tahun 2014 jumlah penduduk kota  Malang adalah  845973 jiwa dengan penduduk

terlayani  oleh  PDAM  sebesar  134650  jiwa.  Hal  ini  menunjukkan  peningkatan

konsumsi air bersih oleh masyarakat pada tahun 2014 dari tahun 2013.

Laba  PDAM  Kota  Malang  dalam  5  tahun  terakhir  menunjukkan  adanya

fluktuasi  yaitu  pada  tahun  2010  sebesar  18,514,186,345  tahun  2011  sebesar

20,039,015,569  tahun  2012  sebesar  21,398,877,710  tahun  2013  sebesar
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15,635,599,950  dan  tahun  2014  yaitu  sebesar  18,259,971,624.  Terjadi  penurunan

pada tahun 2013 tetapi pada tahun 2014 laba perusahaan mengalami peningkatan.

Kinerja  PDAM  menunjukkan  kondisi  perusahaan  daerah  tersebut  dapat

dikategorikan sehat atau tidak. Jika kinerja tersebut menunjukkan kategori sehat maka

secara langsung akan memberikan kontribusi yang  signifikan  terhadap Pendapatan

Asli Daerah. 

B.  Rumusan Masalah

      Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Kota Malang Tahun

2013-2014?
2. Berapa  besar  kontribusi  pendapatan  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)

Kota Malang dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013-2014
C. Batasan Masalah

      Dengan melihat perumusan masalah maka batasan masalah yang dikaji mengenai

perkembangan  kontribusi  pendapatan  hasil  laba  BUMD  (PDAM)  terhadap

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2014 di Kota Malang. Agar permasalahan

yang  di  bahas  fokus  pada  yang  diharapkan  maka  penulis  membatasinya  dengan

menggunakan keempat aspek dari BPPSPAM yaitu :

1. Aspek Keuangan
2. Aspek Pelayanan
3. Aspek Operasional
4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
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1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  kinerja  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota

Malang
b. Untuk  mengetahui  berapa  besar  kontribusi  pendapatan  yang  diberikan

Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota  Malang  dalam  menunjang

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kegunaan Penelitian

     Penelitian ini dapat digunakan :

a. Sebagai  dasar  penetapan  kebijakan  baik  bagi  pemerintah  daerah

maupun pengelola PDAM untuk mengevaluasi kinerja
b. Dapat  digunakan  peneliti  selanjutnya  untuk  dijadikan  acuan  atau

referensi.


