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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Air adalah materi esensial didalam kehidupan, tidak ada satupun makhluk hidup 

di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Air merupakan unsur penting bagi manusia, 

karena air memegang peranan penting bagi kelancaran aktifitas, dari kebutuhan dasar 

sampai kebutuhan lainnya, air merupakan unsur yang selalu digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari manusia amat tergantung 

pada air, karena air dipergunakan pula untuk mencuci, membersihkan peralatan, 

mandi, dan lain sebagainya. Kebutuhan air yang paling utama bagi manusia adalah air 

minum. 

Sebagai komoditi yang penting bagi mahluk hidup dan menyangkut hajat hidup 

orang banyak, air dalam pengelolaannya memerlukan peran serta pemerintah untuk 

menentukan pihak pengelola komoditi tersebut, dalam hal ini perusahaan air minum 

diberikan hak monopoli terhadap komoditas air oleh pemerintah. Pasal 51 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa ”Monopoli dan atau pemusatan 

kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.  

Pada tahun 2009, PDAM Kota Balikpapan menetapkan kenaikan tarif air minum 

sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun, tepatnya pada bulan Maret tahun 2009. Satu 

tahun kemudian, tepatnya pada bulan Pebruari 2010 PDAM kembali menaikkan tarif air 

minum sebesar sepuluh persen. Kenaikan tarif PDAM ini didasarkan atas adanya 

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah 

Air Minum Kota Balikpapan. 

Dengan ditetapkannya kenaikan tarif PDAM Kota Balikpapan sebesar 10 persen 

setiap tahun sejak tahun 2009, KPD Balikpapan melihat, hal ini akan diikuti dengan 

semakin besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

akan air bersih. Sehingga perlu untuk dilihat apakah dasar kenaikan tarif PDAM 

tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang memayunginya serta melihat dampak 
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yang ditimbulkan dengan adanya Perda Nomor 23 Tahun 2008 yang mencantumkan 

kenaikan tarif PDAM terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Sehat 

dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan. 

 

I.2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kenaikan Tarif Air 

Minum PDAM Kota Balikpapan dengan tema Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan 

Persaingan Di KPD Balikpapan Terkait Kebijakan Tarif Air Minum PDAM Kota Balikpapan 

adalah: 

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam 

Kenaikan Tarif Air Minum PDAM Kota Balikpapan; 

2. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai perilaku pelaku usaha PDAM Kota 

Balikpapan yang terkait dengan substansi Hukum Persaingan Usaha berdasarkan 

Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

 

I.3. Sumber Data 

Kegiatan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. Data primer dan sekunder akan diperoleh dari para 

pihak terkait baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penetapan 

tarif PDAM di Kota Balikpapan, yang terdiri dari pelaku usaha (PDAM) dan pembuat 

kebijakan (DPRD dan Pemerintah Kota) serta para stakeholder lainnya (Akademisi 

beserta Lembaga Perlindungan Konsumen). 

 

I.4. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan tema kegiatan penelitian ini, evaluasi dan kajian dampak kebijakan 

persaingan ini akan difokuskan pada kebijakan PDAM yang ada di Kota Balikpapan 

dilihat dari aspek hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melihat dari aspek 

ekonominya. Secara spesifik, penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan PDAM 

dalam hal penetapan tarif air minum, diantaranya: 

 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tarif PDAM; 
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2. Melihat perkembangan tarif PDAM di Balikpapan sebelum dan sesudah adanya 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2008; 

3. Melihat dasar hukum penetapan kenaikan tarif PDAM; 

 

I.5. Sistematika Penulisan 

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Di KPD Balikpapan Terkait Kebijakan 

Tarif Air Minum PDAM Kota Balikpapan akan dibagi menjadi 5 Bab, yaitu: 

 

Bab 1 – Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian, tujuan kajian, 

sumber data, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

 

Bab 2 – Kebijakan/Peraturan mengenai PDAM 

Bab ini membahas mengenai PDAM dan peraturan terkait PDAM serta pembahasan 

mengenai aspek ekonomi dalam sebuah kebijakan. 

 

Bab 3 – Profil PDAM Balikpapan dan penetapan tarif PDAM Kota Balikpapan serta PDAM 

Kota Pontianak dan Samarinda 

Bab ini membahas mengenai PDAM Balikpapan dilihat dari profil serta kebijakan-

kebijakan yang dibuat menyangkut PDAM Balikpapan termasuk penetapan tarif air 

minum di Balikpapan juga membahas mengenai tarif PDAM di Kota Pontianak dan 

Samarinda. 

 

Bab 4 – Analisa Penetapan Tarif Air Minum di Balikpapan Serta Tinjauan Dari 

Perspektif Hukum dan Ekonomi  

Bab ini membahas mengenai analisa kebijakan penetapan tarif air minum ditinjau dari 

perspektif hukum dan ekonomi. 

 

BAB 5. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menjabarkan kesimpulan akhir dari kegiatan Evaluasi dan Kajian Dampak 

Kebijakan Persaingan Di KPD Balikpapan Terkait Kebijakan Tarif Air Minum PDAM Kota 

Balikpapan, serta rekomendasi tim atas permasalahan yang ada. 
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BAB II 

PDAM DAN KEBIJAKAN MENGENAI PDAM 

 

 

Bagian ini membahas mengenai PDAM dan peraturan terkait PDAM, meliputi peranan 

PDAM dalam penyediaan air serta kebijakan mengenai tarif air PDAM serta pembahasan 

mengenai aspek ekonomi dalam sebuah kebijakan. 

 

II.1. Perusahaan Daerah Air Minum 

PDAM adalah merupakan suatu Perusahaan Daerah dimana dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1962 yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang seluruh atau sebagian 

modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain 

dengan atau berdasarkan Undang-Undang. 

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, 

menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah 

dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam 

peraturan pendiriannya. Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang 

saham/saham prioritet atau badan yang ditunjuknya. 

 

II.2. Aspek Hukum 

II.2.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 

Pemerintah telah mengatur kebijakan tarif PDAM dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 

Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. 

Dalam Undang-undang ini dijelaskan mengenai dasar Penetapan Tarif PDAM 

serta prinsip-prinsip penetapan tarif, diantaranya: 

a. keterjangkauan dan keadilan; 

b. mutu pelayanan; 

c. pemulihan biaya; 

d. efisiensi pemakaian air; 

e. transparansi dan akuntabilitas; dan 

f. perlindungan air baku.  
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Beberapa hal yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 adalah 

sebagai berikut: 

Pasal 3: 

(1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli 

masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi. 

(2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air 

minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat 

pelanggan. 

(3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi 

dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan. 

 

Pasal 4: 

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu 

pelayanan yang diterima oleh pelanggan. 

 

Pasal 7: 

(1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. 

(2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara: 

a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan 

penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan 

b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan 

perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan. 

(3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. 

Pasal 17: 

(1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : 

a. tarif rendah; 

b. tarif dasar; 
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c. tarif penuh; dan 

d. tarif kesepakatan. 

(2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya Iebih rendah 

dibanding biaya dasar. 

(3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau 

ekuivalen dengan biaya dasar. 

(4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya Iebih tinggi 

disbanding biaya dasar. 

(5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya 

berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. 

 

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif 

Pasal 20: 

(1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan: 

a. masyarakat pelanggan; 

b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan 

c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM. 

(2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen. 

(3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 

harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam 

mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, 

mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang 

direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang 

bersangkutan. 

(4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang 

saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air 

minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan 

umum yang bersangkutan. 
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Pasal 21: 

(1) Tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui 

oleh Dewan Pengawas. 

(2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi 

PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target 

pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut: 

a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif; 

b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; 

c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; 

d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; 

e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang 

kurang mampu; dan 

f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok 

pelanggan. 

(3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau 

forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan 

balik sebelum diajukan kepada kepala daerah. 

(4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari 

pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara 

tertulis kepada kepala daerah melalui badan pengawas. 

(5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, kepala 

daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada 

direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima. 

(6) Berdasarkan penetapan tarif oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan. 

(7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat 

pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru 

diberlakukan secara efektif. 

 

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 juga dijelaskan mengenai 

penyesuaian tarif, Direksi dapat mengajukan usulan kepada Kepala Daerah melalui 

Badan Pengawas untuk ditetapkan. Peninjauan tarif dapat dilakukan dalam keadaan 

luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan 
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(corporate plan) atau untuk kesinambungan perusahaan, dapat dilakukan peninjauan 

tariff paling lambat lima tahun sekali. 

 

II.2.2. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang 

Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di 

Kabupaten/Kota”. 

Dalam Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

disebutkan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 

ciri khas masing-masing daerah. 

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang 

Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan 

materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh 

DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan 

Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah (Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), sehingga 

diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. 

Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kota dan Propinsi antara lain: 

a. Pajak Daerah; 
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b. Retribusi Daerah; 

c. Tata Ruang Wilayah Daerah; 

d. APBD; 

e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah; 

f. Perangkat Daerah; 

g. Pemerintahan Desa; 

h. Pengaturan umum lainnya. 

 

Asas Pembentukan Perda 

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

dengan jenis peraturan perundang-undangan; 

d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 

dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara; 

f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, 

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
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kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan. 

 

II.3. Aspek Ekonomi 

II.3.1. Jenis Barang Layanan 

Menurut Savas (1987) membagi barang layanan menjadi 4 kelompok: 

1. Private Goods, yakni barang yang digunakan untuk memenuhi kepentingan individu 

yang bersifat pribadi. Pengaturan pada private goods berlaku hukum pasar, kecuali 

yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat maka pemerintah dapat melakukan 

intervensi. 

2. Toll Goods, yakni barang yang digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan 

persyaratan apabila menggunakannya harus membayar atau ada biaya 

penggunaan, apabila pengguna atau konsumen tidak membayar maka tidak dapat 

menggunakannnya. 

3. Collective Goods, yaitu barang yang digunakan secara bersama-sama atau kolektif 

dan penyediaannya tidak dapat dilakukan dengan melalui mekanisme pasar, 

karena barang ini digunakan secara terus menerus dan secara bersama-sama serta 

sulit diukur berapa besar penggunaan barang ini untuk setiap individu. 

4. Common Pool Goods, yakni yang menggunakan barang ini tidak ada yang mau 

membayar, biasanya dikonsumsi secara bersama-sama dan kepemilikan barang ini 

oleh umum, tidak ada orang yang mau menyediakan barang ini. Untuk itu 

pemerintah melakukan pengaturan terhadap barang ini.  

Dalam kenyataannya keempat jenis barang di atas sangat sulit dibedakan atau 

dipisahkan masing-masing jenisnya karena setiap barang tidak murni menjadi salah 

satu karakteristik saja. 

 

II.3.2. Kemitraan Pelayanan Publik 

Terkait kemitraan dalam pelayanan publik, terdapat strategi dan peran. Peran 

pertama adalah penetapan kebijakan (arranger) dalam suatu layanan publik tertentu. 

Kedua adalah peranan penyedia (producer) dan ketiga adalah peranan konsumen 

(consumer) dalam layanan publik. Peran pemerintah biasanya ada di peran pertama 

dan kedua. 
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Saat ini telah berkembang berbagai model dan bentuk penyediaan layanan 

publik yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni: 

1. Pemerintah dianggap tidak efisien dan tidak efektif; 

2. Pemerintah terlalu dominan dan membuat ruang gerak masyarakat dan swasta 

menjadi sempit. 

 

Oleh karena itu, Savas (1987) mengemukakan 10 model hubungan antara 

pemerintah, swasta dan konsumen/masyarakat dalam konteks pelayanan publik. 

1. Government Service 

Pemerintah adalah pembuat keputusan atau kebijakan sekaligus juga sebagai 

penyedia layanan publik. Tidak ada peran swasta atau LSM, sementara masyarakat 

berperan sebagai konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Government Vending 

Pemerintah berperan sebagai penyedia, dan masyarakat selain sebagai konsumen 

juga berperan menetapkan kebijakan dan yang membiayai layanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

K 

S 

P 

K 

S 
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3. Intergovernmental Agreement 

Pemerintah 1 melakukan kontrak pada pemerintah 2 untuk menyediakan layanan 

publik pada masyarakat. Pemerintah 1 menetapkan kebijakan dan biaya, 

sementara pemerintah 2 menyediakan layanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contract 

Pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya, dan pihak swasta menyediakan 

layanan, sementara masyarakat berperan sebagai konsumen saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Franchise 

Pemerintah menetapkan kebijakan pelayanan publik, sedang swasta berperan 

menyediakan layanan (produsen), dan masyarakat sebagai konsumen harus 

membayar layanan yang diterimanya. 

 

 

 

 

 

 

 

P 

K 

S 

S 

P 

K 

S 

P 
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6. Grant 

Pemerintah maupun masyarakat menetapkan kebijakan dan biaya layanan publik, 

sementara pihak swasta yang menyediakan layanan publik. Biaya dari pemerintah 

dianggap sebagai subsidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Voucher 

Pembuat kebijakan dan penyedia biaya adalah konsumen, sedangkan pemerintah 

memberikan subsidi langsung dan swasta yang menyediakan layanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Market 

Konsumen yang menetapkan kebijakan atau aturan main dan pembiayaan yang 

sepenuhnya disediakan oleh swasta, sementara pemerintah tidak memilik peran 

apa-apa. 

 

 

 

 

 

 

 

P 

K S 

P 

K S 

P 
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9. Voluntary 

Pemerintah dan swasta tidak memiliki peran apapun, tetapi penyedia layanan 

dilakukan oleh institusi masyarakat berupa LSM/NGO atau lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Self Service 

Pemerintah, swasta dan LSM/NGO tidak memiliki peran apa-apa. Semua fungsi 

dilakukan oleh masyarakat, baik sebagai penyedia layanan, penanggung jawab 

biaya maupun penerima layanan itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.3. Peranan Indikator Ekonomi  

Indikator ekonomi memegang peranan penting sebagai bahan pertimbangan 

sebelum memutuskan suatu kebijakan publik (kenaikan tarif PDAM Balikpapan). Inflasi 

tidak hanya satu-satunya bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Selain inflasi, 

indikator ekonomi lainnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

memutuskan kenaikan suatu tarif layanan publik adalah: 

• Indikator daya beli masyarakat 

• Pendapatan perkapita 

• Pembelanjaan pemerintah 

• Tingkat bunga 

P 

K 

S 

LSM 

P K 

S 
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• Pajak  

• dll. 

Selain indikator ekonomi, indikator politik dan sosial juga perlu 

dipertimbangkan karena indikator tersebut juga sangat berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan kebijakan publik. Jangan sampai keputusan yang telah diambil 

tentang kenaikan tarif PDAM akan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan politik 

dan sosial, yang pada akhirnya dapat membuat kondisi Pemerintahan Daerah menjadi 

tidak kondusif di mata masyarakat.   
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BAB III 

PROFIL PDAM BALIKPAPAN DAN PENETAPAN TARIF PDAM KOTA BALIKPAPAN 

SERTA PDAM KOTA PONTIANAK DAN SAMARINDA 

 

 

III.1. PDAM Kota Balikpapan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan merupakan pengelola 

sistem penyediaan air bersih di wilayah Kota Balikpapan, berdiri berdasarkan 

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Balikpapan Nomor 01 Tahun 1976 tanggal 4 

Pebruari 1976 dan telah diadakan perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Balikpapan pada tanggal 8 Oktober 2008. 

 

INFRASTRUKTUR PDAM KOTA BALIKPAPAN 

Sumber Air 

Dalam menjalankan aktivitasnya, PDAM Balikpapan disokong oleh beberapa 

sumber air sebagai bahan baku penyediaan air bersih, terdapat empat sumber air 

PDAM Balikpapan, yaitu: 

1. Waduk Manggar 

Waduk Manggar merupakan Waduk tadah hujan, sumber air baku Instalasi 

Pengolahan Air (IPA) Damai dan IPA Batu Ampar. Kualitas air baku: ph rendah dan 

zat organik tinggi. 

Tahun Tinggi Bendungan Daya Tampung 
1985 4 Meter 1,2 Juta m3 

1991 5,8 Meter 3,3 Juta m3 

2006 10,3 Meter 16 Juta m3 

 

2. Sungai Klandasan 

Dioperasikan tahun 1983, bahan baku  IPA damai, dioperasikan hanya pada musim 

hujan saja. kapasitas 150 l/detik,  

Kualitas air baku : ph  rendah, kadar NH3 dan bakteri tinja tinggi. 
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3. Sumur Bor 

Jumlah 32 unit lokasi tersebar di sekitar IPA, Kapasitas total  ±260 l/detik. 

Kualitas air baku : ph  rendah dan kadar besi tinggi.  

 

Dari tiga sumber air yang disebutkan diatas, PDAM Balikpapan hanya 

mengandalkan air dari Waduk Manggar. Sampai dengan saat ini (Maret 2010), PDAM 

Balikpapan baru melayani 70 persen kebutuhan rumah tangga di Balikpapan, belum 

mampu melayani seluruh rumah tangga di Balikpapan. Mereka yang belum terlayani air 

bersih dari PDAM terpaksa harus menggunakan air bawah tanah. 

Untuk cadangan sumber air baku, PDAM Balikpapan telah menandatangani 

kesepakatan dengan PT. Tirta Samboja Lestari untuk melakukan pembelian sumber air 

curah dari PT. Tirta Samboja Lestari, yang akan dimulai pada tahun 2013 dengan 

perjanjian selama 20 tahun. Air yang didatangkan dari Samboja ini, rencananya akan 

digunakan untuk masyarakat pelanggan di Wilayah Balikpapan Timur dan sebagian 

Balikpapan Utara. Sesuai kesepakatan PDAM bersedia membayar harga maksimal 

Rp.3.300 per meter kubik termasuk pajak, sedangkan untuk kenaikan harga akan dapat 

dinegosiasikan setiap dua tahun sekali. 

 

Instalasi Pengolahan Air (IPA) 

Dalam kegiatan operasionalnya, PDAM Balikpapan didukung oleh beberapa 

instalasi pengolahan air, diantaranya: 

1. IPA Kampung Damai 

Kapasitas terpasang 400 l/dt;  

Kapasitas terpakai 400 l/dt; 

Dioperasikan tahun 1983;  

Daya listrik PLN 1.385 kva;  

Daya listrik genset 800 kva;  

2. IPA Batu Ampar 

Kapasitas terpasang 550 l/dt;  

Kapasitas terpakai 325 l/dt;  

Dioperasikan tahun 1993;  

Daya  listrik PLN 550 kva;  

Daya listrik genset 550 kva;  
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3. IPA Gunung Sari 

Kapasitas terpasang 100 l/dt;  

Kapasitas terpakai 100 l/dt;  

Dioperasikan tahun 1983 ( 20 l/dt ); Direhabilitasi  tahun 1991;  

Daya listrik pln 345 kva;  

Daya listrik genset 450 kva; 

4. IPA Teritip 

Kapasitas terpasang 45 l/dt; 

Kapasitas terpakai 45 l/dt;  

Dioperasikan tahun 2000;  

Daya listrik pln 164 kva; 

Daya listrik genset 550 kva;  

5. IPA KM 12 Karang Joang 

Kapasitas terpasang 20 l/dt;  

Kapasitas terpakai 10 l/dt;  

Dioperasikan tahun 2002;  

 

III.2. TARIF PDAM KOTA BALIKPAPAN 

PDAM Kota Balikpapan melakukan pemberlakuan tarif baru terhitung tahun 

2009, Kenaikan ini sebagai dampak dari penyesuaian tarif dengan mengacu pada 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan 

Daerah Air Minum. 

Pada ayat 4 pasal 4 Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 disebutkan 

bahwa untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan, 

PDAM melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun sebesar 10 

persen, yang dilaksanakan setiap awal tahun. Perda tersebut ditetapkan sejak 8 

Oktober 2008 oleh Walikota Balikpapan Imdaad Hamid. 

Pada tahun 2008 sebelum dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2008 tentang 

PDAM, di Balikpapan terdapat Peraturan Walikota Balikpapan No. 3 Tahun 2008 

Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan, yang 

ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2008 menggantikan Keputusan Walikota 

Balikpapan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tarif Air Minum PDAM Kota Balikpapan.  



19 

 

Terhitung sejak diberlakukannya Perda Nomor 3 Tahun 2008, PDAM di 

Balikpapan sudah menetapkan kenaikan tarif air minum sebanyak dua kali, yaitu pada 

tahun 2009 dan tahun 2010. Dengan demikian, sejak 2009, PDAM Balikpapan telah 

menetapkan kenaikan tarif PDAM sebesar 10 persen dari tarif sebelumnya sebanyak 

dua kali. 

Sebelum diberlakukannya tarif baru pada tahun 2009 yang didasarkan atas 

perda Nomor 3 Tahun 2008, PDAM Balikpapan menetapkan tarif berdasarkan Peraturan 

Walikota Nomor 3 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

 

1-10 11 dst 1-10 11 dst 1-10 11 dst 1-10 11 dst 1-10 11 dst

2008 1.100 1.100 1.445 2.380 3.275 6.340 5.610 7.270 11.335 11.335

Tabel 1

Kelompok V

Tarif PDAM Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008

Kelompok III Kelompok IVKelompok I Kelompok II

 
Sumber: Peraturan Walikota Balikpapan No. 3 Tahun 2008 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota Balikpapan. 

 

Sejak dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008, Setiap awal tahun PDAM Kota 

Balikpapan menetapkan kenaikan tarif PDAM sebesar 10 persen dari tarif sebelumnya, 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

S

Sumber: Tarif yang dikeluarkan oleh PDAM Kota Balikpapan (2009 & 2010). 

 

Dengan diberlakukannya tarif baru PDAM, pada awal penetapan kebijakan ini 

tarif PDAM di Balikpapan untuk kelompok III (rumah tangga) konsumsi 1-10 meter kubik 

air adalah Rp 3.275 per meter kubiknya. Sedangkan untuk konsumsi 11 meter kubik 

dan seterusnya adalah Rp 6.340 per meter kubiknya. Dengan kenaikan 10 persen tarif, 

1-10 11 dst 1-10 11 dst 1-10 11 dst 1-10 11 dst 1-10 11 dst

2009 1.210 1.210 1.590 2.618 3.603 6.974 6.171 7.997 12.469 12.469

2010 1.331 1.331 1.749 2.880 3.963 7.671 6.788 8.797 13.716 13.716

Tabel 2

Kelompok V

Tarif PDAM Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008

Kelompok III Kelompok IVKelompok I Kelompok II
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maka harga air untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi Rp 3.603, sedangkan 11 

meter kubik dan seterusnya menjadi Rp 6.974. 

Untuk tahun 2010 ini tentunya tarif tersebut kembali mengalami kenaikan 

sebesar 10 persen. 

 
Tabel 3 

TARIF PDAM DI BALIKPAPAN 2010 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 

Pelanggan

Blok Konsumsi 

(m3)

Struktur 

Tarif

Kelompok I 1-10 1,331 1. Sosial Umum

11 dst 1,331 Hidran Umum

Kamar mandi umum

WC Umum

2. Sosial Khusus (1)

Rumah Ibadah

Kelompok II 1-10 1,749 1 Sosial Khusus (2)

11 dst 2,880 Panti Asuhan

Yayasan Sosial

Sekolah Negeri/Swasta

Rumah Sakit Pemerintah

2 Rumah Tangga (A)

Rumah Sangat Sederhana (RSS)

3 Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah, TNI, POLRI

Kelompok III 1-10 3,963 1 Rumah Tangga (B)

11 dst 7,671
Rumah yang tidak termasuk kwalitas RSS dan 

Rumah Mewah

2 Niaga Kecil

Kios Warung

Pedagang Eceran/Kaki Lima

Toko/Ruko

Kantor Perusahaan

Praktek Dokter

Biro Jasa

Rumah Makan

Losmen, Penginapan

Rumah Sakit Swasta Type D

3 Industri Kecil

Kerajinan Tangan

Kerajinan Rumah Tangga

Sanggar Konfeksi Kecil

Peternakan Kecil  dan Industri Kecil  Lainnya

Keterangan Golongan Pelanggan
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           Sumber: PDAM Kota Balikpapan 

 

 

Penetapan kenaikan tarif PDAM tahun 2010 ini, seperti halnya dengan kenaikan 

tarif PDAM pada tahun 2009 menggunakan dua dasar hukum yaitu Perda Balikpapan No. 

3 Tahun 2008 dan Permendagri No.23 ahu 

 

Kelompok 

Pelanggan

Blok 

Konsumsi 

(m3)

Struktur 

Tarif

Kelompok IV 1-10 6,788 1 Rumah Tangga ( C )

11 dst 8,797 Rumah Mewah

2 Niaga Besar I

Impor/Eksport

Ekspeditur, Bank

Agen, Makelar dan Komisaris

Pasar Swalayan

Rumah Sakit Swasta Type A/B

Kolam Renang Umum/Swasta

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Distributor, Pedagang Besar

Klub Malam, Diskotik, Salon/Streambath

Hotel Melati, Bintang 1

Restaurant

Bengkel Besar

3 Niaga Besar II

Hotel Bintang 2

4 Niaga Besar III

Hotel Bintang 3

5 Niaga Besar IV

Hotel Bintang 4 dan 5

6 Industri Besar

Pabrik Mobil

Pabrik Bahan Kimia

Instustri  Pertambangan

Industri  Perkayuan

Industri  Pembuatan Kapal

Peternakan Besar

Pabrik Makanan dan Minuman

Pabrik Es dan Cold Storage

Kelompok V 1-10 13,716 1 Khusus Pelabuhan

11 dst 13,716 Pelabuhan Laut

Pelabuhan Sungai

Pelabuhan Udara (Bandara)

Keterangan Golongan Pelanggan
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III.3. PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak 

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kota Pontianak dimulai pada 

tahun 1959 dan dioperasikan pada tahun 1963 yang dikelola oleh Pemerintah melalui 

Dinas Saluran Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan sejak tahun 

1975 melalui peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1975 dan diubah melalui Peraturan 

Daerah Nomor 03 Tahun 2009. Adapun Pengaturan tentang Pelayanan Air Minum 

kepada Pelanggan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009. 

Mengenai pengaturan tarif air minum PDAM Kota Pontianak, telah diatur dalam: 

1. PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan 

Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang PDAM Tirta Khatulistiwa Kota 

Pontianak (Pasal 14 dan Pasal 15). 

Dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang PDAM 

Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak disebutkan bahwa: 

Pasal 14 

(1) Pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum 

berdasarkan volume air yang dikonsumsi; 

(2) Perhitungan dan penetapan tariff air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada prinsip-prinsip: 

a. Keterjangkauan dan Keadilan; 

b. Mutu pelayanan; 

c. Pemulihan biaya (full cost recovery); 

d. Efisiensi pemakaian air; 

e. Transparansi dan Akuntabilitas; 

f. Perlindungan air baku. 

Pasal 15 

(1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

(2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif secara berkala yang tatacara dan 

perhitungannya ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

(3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala 

Daerah melakukan konsultasi kepada DPRD. 
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Tabel 4 
Tarif PDAM Kota Pontianak 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007  
Tentang Tarif Air Minum PDAM Kota Pontianak dan Ketentuan Tentang Biaya 

Administrasi Rekening 

(>0-10) m3 > 10m3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Kelompok Sosial

Sosial Umum Ia 600 1.200 2.000

Sosial Khusus A Ib 800 1.400 2.000

Sosial Khusus B Ic 1.000 1.600 2.000

II Kelompol Rumah Tangga

RT Sederhana II a1 1.400 2.200 2.000

RT Sederhana ada usaha II a1 u 1.400 2.400 2.000

RT Semi Permanen II a2 1.600 2.800 2.000

RT Semi Permanen ada usaha II a2 u 1.600 3.000 2.000

RT Permanen II a3 1.800 3.300 2.000

RT Permanen ada usaha II a3 u 1.800 3.500 2.000

RT Mewah II b 2.800 3.800 2.000

RT drh perd. Dlm. Gang II c 2.000 3.400 2.000

RT drh perd. Pinggir jl raya II d 2.000 3.600 2.000

III Instansi Pemerintah

Kedutaan/Konsulat II e 3.600 4.400 2.000

Instansi Pemerintah II f 3.600 4.400 2.000

IV Kelompok Niaga

Niaga Kecil III a 3.200 4.500 2.000

Niaga Menengah III b 3.400 4.800 2.000

Niaga Besar III c 3.600 6.000 2.000

V Kelompok Industri

Industri Kecil IV a 3.200 4.500 2.000

Industri Menengah IV b 3.400 4.800 2.000

Industri Besar IV c 3.600 6.000 2.000

IV Kelompok Khusus

Pelabuhan V a 15.000 15.000 2.000

Mobil Tangki V b 15.000 15.000 2.000

Pemakaian Per m3
No Golongan Kode Biaya Administrasi

Sumber: PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak 
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III.4. PDAM Kota Samarinda 

PDAM Kota Samarinda merupakan PDAM yang beroperasi di Kota Samarinda, 

dalam menetapkan kebijakan tarif air minum, PDAM Kota Samarinda mendasari atas 

Keputusan Walikota Samarinda. Dalam menetapkan tarif yang baru, PDAM Kota 

Samarinda selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan para pihak terkait 

termasuk dengan perwakilan konsumen. 

Tarif yang berlaku saat ini di PDAM Samarinda adalah berdasarkan Keputusan 

Walikota Samarinda Nomor 500/613/HK-KS/2008 Tentang Besaran Tarif Air Minum dan 

Biaya Abonemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kota Samarinda). Penyesuaian 

Tarif tersebut dilakukan selama bertahap selama tiga bulan yaitu diberlakukan pada: 

a. Pemakaian air di Bulan Nopember 2008 yang ditagih pada rekening Bulan 

Desember 2008 sebesar 20% (dua puluh persen); 

b. Pemakaian air di Bulan Desember 2008 yang ditagih pada rekening Bulan Januari 

2009 sebesar 20% (dua puluh persen); 

c. Pemakaian air di Bulan Januari 2009 yang ditagih pada rekening Bulan Pebruari 

2009 sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
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Tabel 5 
Tarif PDAM Kota Samarinda 

Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda 
Nomor: 500/613/HK-KS/2008 

Kelompok Pelanggan Blok Konsumsi Tarif (Rp/m3)

1 2 3

KELOMPOK I

Kelompok Sosial 0 - 50 1,584

Rumah-rumah Ibadah 51 - 100 1,782

Panti Asuhan 101 - Up 2,690

Pesantren

Yayasan-yayasan Sosial

KELOMPOK II

Rumah Tempat Tinggal Kayu/Papan di Jalan Lingkungan/Gang 0 - 10 1,799

Sekolah Negeri/Swasta 11 - 20 2,906

Rumah Sakit Pemerintah 21 - 30 3,997

Rumah Sakit TNI 31 - Up 5,396

Rumah Sakit Polri

Puskesmas

Hydran Umum

Terminal Bis/Angkutan Umum

MCK Umum

KELOMPOL DASAR II

Rumah Tempat Tinggal Kayu atau Papan di Jalan Utama 0 - 10 1,980

Rumah Tempat Tinggal Permanen Jalan Lingkungan/Gang 11 - 20 2,970

Asrama/Mess 21 - 30 4,135

Rumah Susun 31 - Up 5,858

Rumah Kost

Rumah Bangsal

Kantor Pemerintah/TNI/Polri

Perguruan Tinggi Negeri

Perguruan Tinggi Swasta

KELOMPOL DASAR III

Rumah Tempat Tinggal Permanen Jalan Utama

Perumaha Villa, Hill, Residence, etc

31-Up

KELOMPOK III

KELOMPOK PENUH I

Warung Sederhana 0 - 20 6,237

Salon Kecantikan di Jalan Lingkungan 21 - 30 7,178

Tempat Cukur di Jalan Lingkungan 31 - Up 8,250

Tempat Jahit/ Tailor di Jalan Lingkungan

Klinik Kecil

Rumah Bersalin
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Tarif PDAM Kota Samarinda 
Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda 

Nomor: 500/613/HK-KS/2008 

Kelompok Pelanggan Blok Konsumsi Tarif (Rp/m3)

1 2 3

KELOMPOK PENUH II

Sangar Senam 0 - 20 7,491

Tempat Fitness 21 - 30 8,613

Tempat Bilyard 31 - Up 9,900

Sanggar Tari

Salon Kecantikan di Jalan Besar

Tempat Cukur di Jalan Besar

Tempat Jahit/Tailor di Jalan Besar

Bengkel Motor/Mobil Skala Kecil

Rumah Makan/Warung Skala Besar

Apotik

Praktek Dokter Perorangan

Toko

Butik

Laundry di Jalan Lingkungan

Industri Kecil Makanan dan Minuman

Industri Kecil Kerajinan

Catering

Lembaga Kursus

Lembaga Pendidikan

Pencucian Mobil Skala Kecil

Penumpukan Kayu, Meubeul, Profil

Rumah Sakit Swasta

Rumah Sakit Bersalin

Laboratorium

Wisma 

Penginapan

 

Sumber: PDAM Kota Samarinda 
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BAB IV 

ANALISA PENETAPAN TARIF PDAM DI BALIKPAPAN 

SERTA TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN EKONOMI 

 

 

IV.1. Penetapan Tarif PDAM Kota Balikpapan 

IV.1.1. Dasar Penetapan Tarif PDAM Kota Balikpapan 

PDAM Balikpapan menetapkan kenaikan tarif secara berkala sebesar 10 persen 

setiap tahun sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi instalasi dan perluasan 

jaringan sebagaimana disebutkan dalam Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2008. 

Pada diskusi dengan Tim EKP, Direktur Utama PDAM Balikpapan menyatakan 

bahwa kenaikan tarif PDAM secara berkala didasarkan atas Perda Kota Balikpapan 

Nomor 3 Tahun 2008, tidak berdasar pada peraturan lainnya, bahkan juga tidak 

mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2006. Namun pada sebuah kesempatan, 

Direktur Utama PDAM sempat menyatakan bahwa Kenaikan tarif diatur dalam Perda 

nomor 3 tahun 2008 tentang PDAM. Sedangkan harga air untuk memenuhi kebutuhan 

dasar (10 m3) tidak lebih  4  persen dari UMK. Dimana ketentuan tidak melebihi dari 4 

persen dari UMK adalah isi dari Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 23 Tahun 2006: 

“Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 

pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak 

melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan”. 

Dari dua pernyataan tersebut, tampak adanya ketidakkonsistenan antara 

pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Disatu sisi menyatakan bahwa 

kenaikan tarif ini tidak menjadikan Permendagri sebagai dasar hukum, namun disisi 

lain PDAM menggunakan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 sebagai salah satu 

ketentuan penetapan tarif. 

PDAM Balikpapan berupaya mengubah paradigma masyarakat terhadap air, 

menurut keterangan dari pihak PDAM, PDAM Balikpapan termasuk pelopor atas PDAM 

lainnya dalam menyatakan air sebagai barang privat (private goods), Sehingga atas 

dasar ini PDAM menganggap kenaikan tarif sebagai sesuatu yang wajar karena 

menganggap bahwa air merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan sepenuhnya. 

Adapun Private goods memiliki beberapa ciri khusus diantaranya excludable, 

rivalry, divisible, ada marginal cost dan externality tidak ada/rendah. Air dapat 



28 

 

dikategorikan sebagai private goods apabila memiliki ciri divisible, maksud dari 

divisible tersebut adalah bahwa barang bisa dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih 

kecil, contohnya air mineral kemasan 500ml, 1 liter, dan seterusnya. 

Sehingga dengan demikian paradigma yang hendak diubah oleh PDAM terkait air 

menjadi private goods sebetulnya tidak tepat, karena air yang menjadi produk PDAM 

sifatnya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat serta merupakan komoditi yang 

sifatnya alamiah. Masyarakat tidak perlu bersaing untuk bisa menggunakan 

barang/jasa itu karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. 

 

IV.1.2. Pendapat DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan 

Bahwa terkait adanya Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

PDAM, pihak Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan bahwa kenaikan tarif air minum 

yang dilakukan PDAM sebesar 10 persen tidak serta merta mengalami kenaikan setiap 

tahun, namun hal itu tetap diajukan ke Walikota untuk dibahas kemudian.  

Di dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tidak mengatur tarif, 

namun memberikan kewenangan kepada PDAM untuk menaikkan tarif tetapi tidak 

serta merta mengalami kenaikan. Adapun pertimbangan mengenai tarif masuk di 

dalam Perda No.3 Tahun 2008 adalah dengan maksud agar tidak mengajukan kembali 

ke Dewan, tetapi hal ini tidak serta merta menjadi kewenangan PDAM, proses tetap 

diajukan ke Walikota untuk penetapan tarifnya. 

Pihak Pemerintah Kota menyatakan bahwa regulasi ini termasuk dalam 

penyesuaian tarif, karena tarif yang ada sekarang ini masih dibawah standar, biaya 

produksi dan pemasukan tidak seimbang. Oleh karena itu diberikan kewenangan pada 

PDAM untuk menaikkan tarif air minum sebesar sepuluh persen setiap tahunnya, dan 

tarif itu sendiri akan dibahas kemudian setelah diusulkan PDAM ke Pemerintah Kota. 

Pihak DPRD dan Pemerintah Kota menyatakan bahwa kenaikan tarif ini baru 

terjadi pada awal tahun 2010, sementara pada awal tahun 2009 tarif air minum PDAM 

tidak mengalami kenaikan. Menurut pihak DPRD, kenaikan tarif pada tahun 2010 ini 

dilakukan karena jika tidak dinaikkan PDAM akan mengalami kerugian, setiap bulannya 

PDAM menggunakan lebih dari Rp 1 milliar pengeluarannya untuk kebutuhan listrik 

PDAM. Pihak DPRD dan Pemerintah Kota menambahkan bahwa pada prakteknya 

kenaikan tarif tersebut ditetapkan dengan SK Walikota Balikpapan. 
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Bahwa terkait dasar hukum dan alasan penggunaan Perda Kota Balikpapan No.3 

Tahun 2008 sebagai dasar penetapan tarif air minum PDAM, pihak Pemerintah Kota 

Balikpapan menyatakan sepanjang dalam Undang-undang mengisyaratkan diatur dalam 

Peraturan Menteri, hal tersebut bisa menjadi rujukan, tetapi jika Peraturan Menteri 

(dalam hal ini Permendagri) keluar tanpa melalui Undang-undang, maka dapat 

dijadikan pertimbangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan Peraturan 

Menteri tersebut sebagai acuan dasar hukum kebijakan penetapan tarif air minum 

PDAM.  

 

IV.2. Analisa Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 

Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 merupakan Perda Kelembagaan 

yang menjelaskan mengenai PDAM menyangkut Kedudukan Hukum, Lapangan Usaha 

serta hal yang menyangkut kepegawaian, kepengurusan PDAM. Namun dalam pasal 4 

Perda Nomor 3 Tahun 2008 terdapat ketentuan yang menyebutkan mengenai kenaikan 

tarif PDAM di Balikpapan, yang kemudian dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan 

kenaikan tarif PDAM Kota Balikpapan. Dalam pasal 4 Perda Kota Balikpapan Nomor 3 

Tahun 2008 menyebutkan: 

1) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif air 

minum secara berkala setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) yang 

dilaksanakan setiap awal tahun. 

Bunyi ayat (3): 

Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan 

puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah optimalisasi instalasi 

dan perluasan jaringan. 

 

Bahwa dalam penyusunan Perda ini, masyarakat tidak dilibatkan didalamnya. 

Hal ini menjadi wajar, karena Perda ini memang merupakan Perda Kelembagaan yang 

membahas mengenai internal PDAM sebagai sebuah Perusahaan Daerah. Namun yang 

menjadi permasalahan adalah Perda ini menyebutkan pasal mengenai tarif PDAM 

sehingga menjadi acuan bagi PDAM bagi kebijakan menaikkan tarif air minum. 

Semestinya Perda ini tidak dijadikan acuan dalam penetapan tarif, penetapan tarif 

dapat diatur dengan perangkat hukum yang lain yaitu peraturan/keputusan walikota. 
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Dalam hierarki perundang-undangan, dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 

2004, tata urutan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut: 

1. Undang-undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah, yang meliputi: 

• Peraturan Daerah Provinsi; 

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 

• Peraturan Desa. 

Selain itu ayat 4 dan 5 Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 

menyatakan bahwa: 

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, Perda Kota Balikpapan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sesuai dengan peraturan yang ada 

diatasnya. Terkait penetapan tarif PDAM secara berkala, menggunakan Perda 

Balikpapan No.3 Tahun 2008 sebagai dasar penetapan tarif PDAM adalah tidak sesuai 

karena: 

1. Perda Balikpapan No.3 Tahun 2008 adalah Perda kelembagaan, secara substansi 

Perda kelembagaan hanya berisikan mengenai PDAM sebagai sebuah badan usaha. 

Kebijakan tarif sebagai unsur teknis pelaksanaan kerja PDAM tidak seharusnya 

menjadi bagian dari Perda Kelembagaan; dan 

2. Sebagai Perda Kelembagaan, Perda ini tidak mengacu pada Permendagri No. 23 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum; sehingga ketika Perda Kota Balikpapan No.3 

Tahun 2008 dijadikan dasar penetapan tarif air minum, hal ini akan bertentangan 

dengan ayat 4 dan 5 Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 (tidak 
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mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena tidak sesuai dengan hierarki 

perundang-undangan). 

Sehingga berdasar uraian diatas, penggunaan Perda ini sebagai dasar kebijakan 

penetapan tarif air minum PDAM tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena 

disamping tidak mengacu pada dasar hukum yang sesuai, Perda ini juga tidak 

seharusnya mencantumkan pembahasan kebijakan penetapan tarif air minum PDAM. 

Peraturan yang mengatur mengenai tarif PDAM di Balikpapan seharusnya mengacu 

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis 

dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum. 

Oleh karena itu, mengenai hal teknis PDAM berupa kebijakan penetapan tarif 

air minum dapat diatur menggunakan Peraturan/Keputusan Walikota Balikpapan, 

seperti halnya penetapan tarif PDAM terdahulu sebelum dikeluarkan Perda Balikpapan 

Nomor 3 Tahun 2008. 

 

IV.3. Analisis Penetapan Tarif PDAM (10 Persen secara berkala) ditinjau dari UU No. 5 

Tahun 1999 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan merupakan pelaku usaha 

dalam hal penyediaan air bersih yang didirikan melalui sebuah peraturan untuk 

bertindak sebagai pengelola penyediaan air bersih di wilayah yang bersangkutan. 

Secara hukum, posisi PDAM selaku pemegang hak monopoli dalam penyediaan air 

bersih tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena diatur 

dalam peraturan. 

Namun demikian, dengan adanya pengecualian tersebut tidak menutup 

kemungkinan bagi PDAM terindikasi melakukan tindakan praktek monopoli dengan 

menggunakan posisi dominannya. Berdasarkan keterangan dari pihak YLKI pada diskusi 

antara PDAM dengan KPD Balikpapan yang dihadiri pihak YLKI, dalam penyusunan tarif 

progresif sebesar 10 persen secara berkala ini pihak perwakilan konsumen tidak 

dilibatkan didalamnya. Sehingga dengan demikian kebijakan kenaikan tarif PDAM 

tersebut dapat merugikan konsumen, karena tidak ada ketentuan yang mengatur 

batasan waktu mengenai batas akhir kenaikan tarif tiap tahun sebesar sepuluh persen 

tersebut. 

 

 



32 

 

IV.4. Analisa Dari Perspektif Ekonomi 

Dalam perspektif ilmu ekonomi, industri air minum tergolong ke dalam 

kelompok natural monopoly industry, yakni industri yang dikategorikan hanya akan 

efisien apabila dikelola oleh satu pelaku usaha (PDAM di Indonesia). Karakteristiknya 

adalah memerlukan modal besar, terutama untuk membangun jaringan pipa.  

Bila pengelolaan tidak dilakukan oleh Negara, maka pelaku usaha perlu 

melakukan model competition for the market. Para pelaku usaha diharuskan 

berkompetisi menawarkan pengelolaan dengan dua kriteria utama yakni besaran tarif 

dan pelayanan. Implementasi terhadap hal ini biasanya muncul dalam bentuk tender 

konsesi pengelolaan air minum.  

 

IV.4.1. Pendapat Akademisi (Gusti Noorlitaria) 

Analisis Monopoli Negara 

Di Indonesia, industri air minum umumnya dikelola negara melalui PDAM 

kecuali di beberapa daerah yang telah melibatkan swasta. Pengelolaan monopoli oleh 

negara dilakukan karena air minum merupakan kebutuhan publik yang harus disediakan 

negara. Sementara keterlibatan swasta ditujukan untuk mendongkrak kinerja 

pengelolaan, serta untuk memenuhi kebutuhan investasi yang tidak dapat dipenuhi 

negara. 

Sebagai akibat dari model pengelolaan oleh Negara, awalnya PDAM 

dikembangkan sebagai bagian dari birokrasi, bukan korporasi yang mandiri. Akibatnya 

proses-proses bisnis di dalamnya juga dikelola melalui model birokrasi bukan 

korporasi. Kondisi ini tidak serta merta berubah saat PDAM berganti status menjadi 

korporasi seperti saat ini. Akibatnya inefisiensipun tetap terjadi, seperti di BUMN/D 

layanan publik lainnya.  

Budaya negatif tersebut tumbuh subur karena didukung posisi monopoli yang 

membuat pelanggan tidak memiliki alternatif untuk pindah, sekalipun kinerja PDAM 

buruk. Secara jangka panjang kondisi tersebut menjadi beban bagi PDAM, yang 

bermuara pada tingginya biaya perusahaan. Hal ini menjadi kenyataan yang berat 

untuk dihadapi, karena di sisi lain upaya menaikkan tarif untuk mendongkrak 

pendapatan tidak mudah dilakukan karena harus berhadapan dengan publik yang 

semakin kritis. Akibatnya PDAM pun terpuruk, karena biaya terus membengkak 

sementara pendapatan terus tertahan. 
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Permasalahan PDAM Kota Balikpapan 

Pemegang monopoli distribusi air di seluruh Indonesia adalah PDAM. Terkait 

PDAM ini, ada beberapa hal yang sering menjadi pemberitaan, mulai pelayanan air 

yang sering macet, tarif yang selalu naik sampai laporan keuangan yang selalu rugi. 

Masalah ini sangat klasik, tapi meski klasik masalah ini terus berulang tiap tahun dan 

tentu saja dikeluhkan para pelanggan, tak terkecuali di Balikpapan. 

Masalah pokok yang saat ini masih dirasakan pelanggan PDAM Kota Balikpapan 

adalah: 

1. Air yang tidak pernah jernih, bahkan untuk beberapa daerah tertentu terkadang 

harus menunggu beberapa hari agar air bisa mengalir; 

2. Tarif yang tidak pernah tetap alias selalu bergerak naik dari tahun ke tahun dan ini 

sudah dibakukan melalui Perda No. 3 Tahun 2008 tentang PDAM, yang mana setiap 

tahun tarif air (harus) naik 10 persen; 

3. Sering terjadi gangguan suplai air karena pipa bocor atau rusak ; 

4. Ancaman keringnya dan tercemarnya waduk Manggar yang mengakibatkan 

gangguan suplai air ke masyarakat Balikpapan. 

 

Keempat masalah tersebut di atas yang rutin dialami para pelanggan PDAM 

itulah yang sebenarnya harus menjadi prioritas kerja PDAM Kota Balikpapan. Bila itu 

sudah dibenahi dengan tuntas, silakan berpikir untuk melakukan hal lainnya demi 

kepuasan para konsumen. 

 

IV.5. Perspektif Hukum 

Dalam menganalisa dasar hukum penetapan kenaikan tarif air PDAM sebesar 10 

persen setiap tahun di Balikpapan, perlu untuk dilihat dari perspektif hukum atas 

kebijakan penetapan tarif tersebut tersebut. 

PDAM Balikpapan menetapkan kebijakan penetapan tarif air minum sebesar 10% 

berdasarkan Pasal (4) Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Balikpapan, yang merupakan Perda kelembagaan. Pada tingkat 

yang lebih tinggi terdapat peraturan yang membahas mengenai tarif PDAM, yaitu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan 

Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.  
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Namun pada kenyataannya PDAM Balikpapan menetapkan kebijakan tarif PDAM 

berdasarkan pada Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 yang seharusnya tidak 

menjadi acuan penetapan tarif, karena Perda tersebut merupakan Perda Kelembagaan 

dan tidak seharusnya Perda kelembagaan menyertakan pasal yang berhubungan dengan 

tarif PDAM. 

Disamping itu, Perda tersebut menyertakan pasal mengenai tarif tetapi Perda 

tersebut tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum. 

 

IV.5.1. Pendapat Akademisi (Bruce Anzward) 

Pada dasarnya kenaikan tarif yang diberlakukan oleh PDAM harus seiring dengan 

mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terhadap kenaikan tersebut, 

seharusnya PDAM memperhatikan sisi perlindungan konsumen terhadap kualitas air 

yang diberikan.  

Oleh karena PDAM merupakan suatu badan usaha, kenaikan tarif yang dilakukan 

semata-mata bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan dan menutup segala 

biaya yang dikeluarkan, sebagaimana diketahui bahwa PDAM merupakan suatu 

Perusahaan yang mana secara teori arti perusahaan adalah badan usaha yang 

menjalankan kegiatan dibidang ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, terang-

terangan, dan teratur dengan tujuan untuk mencari keutungan atau laba, dasar itulah 

sehingga PDAM memberlakukan kenaikan tarif, tetapi perlu diingat bukan saja demi 

mencari keuntungan, setiap pelaku usaha harus memperhatikan aspek pelayanan yang 

diberikan berdasarkan atas UU Perlindungan Konsumen, oleh karena itu kenaikan tarif 

pada dasarnya boleh saja dilakukan, karena pada hakekatnya setiap perusahaan dalam 

kegiatannya ingin mencari keuntungan, akan tetapi harus seiring dengan mutu 

pelayanan terhadap kualitas air. 

 

Tinjauan dari aspek hukum terhadap kenaikan tarif PDAM 

Dari sisi hukum, kenaikan tarif PDAM selain harus memperhatikan mutu 

pelayanan tetapi juga harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum. 
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Oleh karena itu pemberlakukan kenaikan tarif PDAM secara tidak langsung akan 

membawa masalah hukum yang luas, diantaranya terhadap mutu pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat harus sebanding dengan kenaikan tarif, sebab akan 

bersinggungan dengan persoalan perlindungan konsumen khusus Pasal 19 ayat (1); 

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila PDAM melakukan kenaikan tarif dan tidak 

memperhatikan mutu pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat selaku 

konsumen, PDAM harus memberikan ganti rugi sesuai dengan pasal tersebut. 

permasalahan ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendagri No 23 Tahun 2006 

Tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum bahwa:  

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip: 

a. keterjangkauan dan keadilan; 

b. mutu pelayanan; 

c. pemulihan biaya; 

d. efisiensi pemakaian air; 

e. transparansi dan akuntabilitas; dan 

f. perlindungan air baku. 

 

Dalam hal ini, jika PDAM melakukan kenaikan tarif tidak memperhatikan 

terhadap mutu pelayanan, maka kenaikan tarif yang dilakukan oleh PDAM pada 

dasarnya perlu pertimbangan, bukan saja demi keuntungan laba semata sehingga PDAM 

melakukan kebijakan kenaikan tarif 10% setiap tahunnya dengan alasan untuk 

pemeliharaan dan peremajaan alat-alat penunjang, selain itu dalam Pasal 4 Tarif 

ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan 

yang diterima oleh pelanggan. Jika PDAM tidak melakukan hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan 4, konsekuensinya PDAM masuk dalam kategori 

pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. 

Persoalan hukum lainnya terkait dengan kenaikan tarif yang dilakukan oleh 

PDAM telah melakukan berbagai kajian dan pertimbangan sebagaimana dijelaskan 

pada Pasal 21 ayat (2) Permendagri No 23 Tahun 2006 bahwa: Konsep usulan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan 
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mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan 

tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut: 

a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif; 

b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar; 

c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku; 

d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan; 

e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok   pelanggan yang 

kurang mampu; dan 

f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan. 

 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Permendagri No 23 Tahun 2006 di atas, apakah 

PDAM telah memiliki data pendukung yang valid dan benar sebelum diajukan ke 

kepala daerah, jika data pendukung tersebut tidak dimiliki oleh PDAM, 

konsekuensinya PDAM tidak dapat mengajukan usulan kenaikan tarif kepada 

masyarakat, sebab berdasarkan data-data tersebut dapat dilakukan sebagai dasar 

penetapan besarnya tarif. 

Sementara dalam Pasal 21 ayat (4) Permendagri No 23 Tahun 2006 menyatakan 

bahwa: Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil 

atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan 

balik sebelum diajukan kepada kepala daerah. 

Dalam hal ini, sebelum PDAM melakukan usulan terhadap konsep kenaikan 

tarif, seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada forum pelanggan, 

tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai konsumen 

apakah kenaikan tersebut sesuai atau tidak dengan kualitas dan mutu pelayanan yang 

diberikan PDAM. 

Ketentuan Pasal 21 Permendagri No 23 Tahun 2006 tersebut di atas, membawa 

Aspek hukum terhadap kenaikan tarif, jika PDAM tidak melakukan hal-hal sebagaimana 

yang dimaksud dengan Pasal 21 tersebut, maka PDAM telah melakukan tindakan hukum 

sepihak dengan menetapkan kenaikan tarif tanpa memperhatikan hal-hal sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 21. Oleh karena PDAM merupakan badan usaha yang 

menyediakan jasanya, maka PDAM harus berhati-hati terhadap kenaikan tarif terlebih 

tarif tersebut diatur dalam Perda dan SK walikota, konsekuensinya  masyarakat 
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terpaksa harus mematuhi aturan kenaikan tarif, yang dijadikan sebagai dasar kenaikan 

tarif oleh PDAM. 

Jika hal ini dilakukan berarti PDAM telah melakukan pelanggaran UU 

Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf g yang menegaskan:  

“Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.   

 

Untuk mengindari pengenaan pasal ini, PDAM harus melakukan tindakan yang 

diatur dalam Pasal 21 Permendagri dimaksud untuk mendapatkan legitimasi hukum, 

bukan melalui Perda atau SK Walikota untuk mendapatkan legitimasi hukum terhadap 

kenaikan tarif PDAM, sebab PDAM merupakan Perusahaan yang tunduk pada aturan-

aturan perusahaan yang terdiri dari Organ Perusahaan dan para pemegang saham. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Perda (terkait tarif PDAM) 

Perda merupakan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dibuat 

dan diberlakukan di daerah. Produk hukum daerah adalah peraturan daerah yang 

diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.  

Dalam menetapkan Perda harus memperhatikan Permendagri Nomor 16 Tahun 

2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 disebutkan 

bahwa Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.  

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa produk hukum daerah  yang 

bersifat Pengaturan diantaranya: 

a. Peraturan daerah atau sebutan lain; 

b. Peraturan kepala daerah; dan 

c. Peraturan bersama kepala daerah. 

Sementara Produk hukum daerah bersifat penetapan adalah: 

a. Keputusan kepala daerah; dan 

b. Instruksi kepala daerah. 
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Oleh karena Perda merupakan Peraturan Daerah maka sifat pemberlakuan 

Perda ini adalah Pengaturan (regeeling). Hubungan dengan pengaturan tarif PDAM, 

seharusnya Perda yang sifatnya sebagai pengatur dalam hal urusan publik bukan 

termasuk dalam urusan privat yang pengaturan terhadap kenaikan tarif tidak dapat 

dibuat dalam suatu Perda, dimana PDAM adalah suatu badan usaha sekalipun itu milik 

daerah, menurut  Arifin BUMN/BUMD  merupakan badan hukum perdata yang tidak 

mempunyai kewenangan publik, kekayaan negara dan daerah yang menjadi modal 

dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara 

atau daerah tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha 

tersebut.  

Oleh karena itu, pengaturan terhadap kenaikan tarif PDAM yang berada dalam 

Perda, secara Administrasi Negara tidak dapat dibenarkan, sebab PDAM merupakan 

badan hukum yang tunduk pada hukum privat yang pengaturannya berdasarkan hukum 

perusahaan. Dengan demikian penetapan besaran tarif harus berdasarkan peraturan 

perusahaan (PDAM) bukan berdasarkan atas Perda. 

Perda yang bersifat pengaturan hanya dapat diterapkan pada muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi, dalam hal ini penetapan kenaikan tarif 10 % setiap tahunnya yang 

diatur dalam perda bukan merupakan penjabaran terhadap peraturan yang lebih 

tinggi, sebab dalam aturan yang lebih tinggi (hirarki) tidak dijelaskan keharusan 

menerapkan kenaikan 10% setiap tahunnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 

(1) Permendagri No. 26 Tahun 2006 bahwa Tarif untuk standar kebutuhan pokok air 

minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan 

sama dengan Upah Minimum Provinsi, sedangkan ayat (2) Tarif memenuhi prinsip 

keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah 

tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% 

(empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan. 

Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya kenaikan tarif 10% setiap tahunnya 

tidak boleh melebihi dari 4%, selain itu Perda tidak mengatur kewenangan kenaikan 

tarif terhadap urusan privat yang dilakukan oleh PDAM. 

Terhadap kenaikan tarif PDAM sebesar 10%, didasarkan atas dasar  Pasal 5 ayat 

(3) dan (4), bahwa: 
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Ayat (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus 

menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar; dan 

Ayat (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva 

produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus). 

Maksud pasal ini, adalah bahwa PDAM harus menutup segala biaya dasarnya 

(biaya operasional) demi pelayanan maksimal terhadap air minum, dan mencari 

keuntungan melalui pendapatan produktif. 

Seharusnya kenaikan yang diusulkan oleh PDAM kepada Pemerintah, seharusnya 

Pemerintah melakukan kajian-kajian dan pertimbangan-pertimbangan terhadap 

kenaikan tarif PDAM, sebab dalam negara kesejahteraan, pemerintah dibebani 

kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan 

kesejahteraan sosial, dalam hal ini pemerintah diberi kewenangan untuk campur 

tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh 

hukum. 

Atas dasar tersebut, seharusnya pemerintah mengkaji terhadap kenaikan tarif 

yang diusulkan oleh PDAM, bukan malah membuat aturan yang dituangkan dalam 

Perda. Perda tidak mengatur terhadap masalah privat, tetapi Perda mengatur masalah 

umum dan mengikat yang ditujukan kepada semua orang, sementara tarif yang 

diusulkan oleh PDAM merupakan urusan perusahaan dalam mencari keuntungan. Disini 

seharusnya Pemerintah mengkaji secara mendalam terhadap usulan kenaikan tarif oleh 

PDAM yang dibebankan kepada masyarakat, jika pemerintah menuangkan kenaikan 

prosentase tarif dalam perda, berarti pemerintah telah ikut campur tangan dalam 

urusan privat seseorang. 

 

IV.5.2. Pendapat Akademisi (Muhammad Nadzir) 

Tinjauan Normatif Terhadap Penetapan Kenaikan Tarif Progresif PDAM Kota 

Balikpapan 

Bahwa dalam perspektif hukum bisnis, perusahaan dapat dikelompokkan dalam 

Perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hokum. 

Berdasarkan sifatnya, PDAM termasuk perusahaan Public Corporation. Sebagai 

perusahaan Public Corporation, PDAM dituntut untuk memberikan pelayanan kepada 

publik dan mencari keuntungan. 
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Adapun tujuan pelayanan umum PDAM adalah menyediakan kebutuhan air 

minum bagi seluruh warga masyarakat Kota Balikpapan tanpa terkecuali. Tujuan profit 

PDAM, dengan menaikkan tariff air secara progresif 10% pertahun melalui alas hokum 

peraturan daerah. 

Menurut analisis ini, menetapkan kenaikan tarif secara progresif melalui Perda 

adalah tidak tepat, sebab PDAM adalah perusahaan berbadan hokum yang 

eksistensinya terpisah dari institusi pemerintahan. Memiliki organ yang bertanggung 

jawa untuk mengelola perusahaan. 

Sebagai badan hukum mandiri, kewenangan untuk mengelola berada pada 

organ perusahaan (direksi) termasuk kewenangan menaikkan dan atau menurunkan 

harga air. 

 

Hubungan hukum PDAM – Pemerintah Daerah 

Hubungan hukum antara PDAM dengan Pemerintah adalah hubungan antara 

perusahaan dengan investor, artinya pemerintah menginvestasikan dana/penyertaan 

dana yang dipisahkan dari kekayaan daerah kepada PDAM. 

Bahwa mengenai Perda, Perda adalah produk hukum yang dihasilkan oleh 

pemerintah daerah baik propinsi ataupun kabupaten/kota. Perda seharusnya mengatur 

hal-hal yang sifatnya umum dan untuk kepentingan masyarakat banyak. DPRD yang 

dipilih oleh rakyat seharusnya menyuarakan suara rakyat yang diejawantahkan dalam 

bentuk Perda. DPRD dipilh oleh rakyat seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat. 

Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang PDAM dinilai lebih memihak pada 

kepentingan Perusahaan (PDAM) dengan tarif progresifnya dibanding untuk 

kepentingan rakyat. Secara hierarki Perda menempati posisi kelima dari tata urutan 

perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004. 

Tata Urutan Perundang-undangan Negara RI berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004: 

1. UUD 1945; 

2. UU/PERPU; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah; 

• Perda Propinsi; 
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• Perda Kabupaten/Kota; 

• Peraturan Desa. 

Bahwa dalam terminologi hukum dikenal dengan Lex superiori derogate lex 

infiriori yaitu keberadaan Perda tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hokum 

yang berada diatasnya. Jika terjadi demikian, maka kedudukan menjadi batal. 

 

IV.5.3. Pendapat Akademisi (Mohamad Nasir) 

Bahwa tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan 

pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air 

minum yang diberikan oleh penyelenggara (Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 16 Tahun 2005 

Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum), sedangkan Pasal 1 angka 13 

Permendagri No. 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan 

Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum). 

 

Penetapan Tarif PDAM Dari Perspektif Legal Drafting 

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni: 

a. Pasal 31 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

b. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum; 

c. Pasal 21, 22 dan 23 Permendagri No. 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan 

Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. 

 

IV.5.4. Pendapat Akademisi (Deny Slamet Pribadi) 

Karena PDAM bukan merupakan Perusahaan yang mempunyai pesaing dalam 

Penyaluran Air Minum kepada masyarakat maka ia tidak bisa dikatakan dalam 

penyalahgunaan posisi dominan karena di sini pemerintah sendiri tidak ada 

memberikan peluang bagi perusahan-perusahan lain untuk menjadi kompetitor bagi 

pelaksanaan penyediaan air minum di kota balikpapan, sehingga tidak bisa melanggar 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha, dan hal 

ini juga sesuai dengan UUD, dimana kita mungkin sebagai masyarakat biasa tidak bisa 

menuntutnya.  
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Kalau kita telaah dalam hal kebijakan dimana terjadi penetapan kenaikan tarif 

di dalam Peraturan Daerah kota Balikpapan, berdasarkan hierarki perundang-undangan 

dan kebijakan, maka dalam hal perda tidak ada masalah yang perlu kita perbaiki 

tetapi isi didalam perda tentang pasal 4 yang didalamnya menyangkut kenaikan tarif 

secara berkala, disana pemerintah telah melakukan kebijakan yang sepihak tanpa 

melihat dari adanya kemampuan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh PDAM 

sebagai pelayanan jasa air minum yang merupakan Perusahaan daerah, sudah baikkkah 

dan memperbaiki diri. Sehingga tidak mengorbankan masyarakat pengguna.  

Mengenai kebijakan penetapan tarif ini, apakah termasuk mengeksploitasi 

konsumen dan apakah berarti penyalahgunaan posisi dominan, jawabannya hanya ada 

di Pemerintah dan pelaksananya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

V.1. Kesimpulan 

Hingga saat ini (2010) PDAM Balikpapan baru melayani 70 persen kebutuhan 

rumah tangga di Balikpapan, dengan dalih untuk mencapai cakupan pelayanan sebesar 

80 persen sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008, 

PDAM Balikpapan menetapkan kebijakan menaikkan tarif air minum secara berkala 

sebesar 10 persen setiap tahun yang ditetapkan setiap awal tahun, terhitung mulai 

tahun 2009.  

Dengan ditetapkannya kebijakan penetapan kenaikan tarif air minum secara 

berkala sebesar 10 persen ditambah dengan tidak adanya ketentuan yang menyatakan 

sampai batas waktu tertentu membawa konsekuensi masyarakat Balikpapan akan 

menerima kenyataan tarif air minum yang terus mengalami kenaikan. 

Kebijakan PDAM menetapkan kenaikan tarif air minum yang didasarkan pada 

Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 adalah tidak tepat, ada beberapa alasan 

mengenai hal ini, yaitu: 

1. Perda Balikpapan No.3 Tahun 2008 adalah Perda kelembagaan, secara substansi 

Perda kelembagaan hanya berisikan mengenai PDAM sebagai sebuah badan usaha. 

Kebijakan tarif sebagai unsur teknis pelaksanaan kerja PDAM tidak seharusnya 

menjadi bagian dari Perda Kelembagaan; dan 

2. Sebagai Perda Kelembagaan, Perda ini tidak mengacu pada Permendagri No. 23 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga ketika Perda Kota Balikpapan No.3 

Tahun 2008 dijadikan dasar penetapan tarif air minum, hal ini akan bertentangan 

dengan ayat 4 dan 5 Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tidak mempunyai kekuatan hukum 

yang kuat, karena tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan). 

Sehingga berdasar uraian diatas, penggunaan Perda ini sebagai dasar kebijakan 

penetapan tarif air minum PDAM tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena 

disamping tidak mengacu pada dasar hukum yang sesuai, Perda ini juga tidak 

seharusnya mencantumkan pembahasan kebijakan penetapan tarif air minum PDAM. 
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Peraturan yang mengatur mengenai tarif PDAM di Balikpapan seharusnya mengacu 

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis 

dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum. 

Oleh karena Perda merupakan Peraturan Daerah maka sifat pemberlakuan 

Perda ini adalah Pengaturan (regeeling). Hubungan dengan pengaturan tarif PDAM, 

seharusnya Perda yang sifatnya sebagai pengatur dalam hal urusan publik bukan 

termasuk dalam urusan privat yang pengaturan terhadap kenaikan tarif tidak dapat 

dibuat dalam suatu Perda, dimana PDAM adalah suatu badan usaha sekalipun itu milik 

daerah, menurut  Arifin BUMN/BUMD  merupakan badan hukum perdata yang tidak 

mempunyai kewenangan publik, kekayaan negara dan daerah yang menjadi modal 

dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara 

atau daerah tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha 

tersebut. Oleh karena itu, pengaturan terhadap kenaikan tarif PDAM yang berada 

dalam Perda, secara Administrasi Negara tidak dapat dibenarkan, sebab PDAM 

merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum privat yang pengaturannya 

berdasarkan hukum perusahaan. Dengan demikian penetapan besaran tarif harus 

berdasarkan peraturan perusahaan (PDAM) bukan berdasarkan atas Perda. 

Mengenai dasar hukum penetapan tarif air minum PDAM, didalam Pasal 21 

Permendagri No.23 Tahun 2006 Tentang Pedoman teknis dan tata cara pengaturan 

tarif air minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan bahwa “Tarif 

ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh 

Dewan Pengawas”, artinya berapapun besar kenaikan tarif harus melalui Pengesahan 

Kepala Daerah (dalam hal ini Walikota). Namun ayat 5 pasal 4 Perda Kota Balikpapan 

No.3 Tahun 2008 menyatakan “Apabila besaran penyesuaian tarif air minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 10% (sepuluh persen), maka harus 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan direksi setelah disetujui 

oleh Dewan Pengawas”, mengindikasikan SK Walikota diperlukan hanya jika kenaikan 

tarif air minum PDAM diatas sepuluh persen. 

Oleh karena itu, mengenai hal teknis PDAM berupa kebijakan penetapan tarif 

air minum dapat diatur menggunakan Peraturan/Keputusan Walikota Balikpapan, 

seperti halnya penetapan tarif PDAM terdahulu sebelum dikeluarkan Perda Balikpapan 

Nomor 3 Tahun 2008. Seperti juga yang dilakukan oleh PDAM di Pontianak dan 

Samarinda yang menggunakan SK Walikota dalam penetapan tarif air minum PDAM. 
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Untuk Kota Pontianak meskipun di Dalam Perda Nomor 04 Tahun 2009 Tentang PDAM 

Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak disebutkan PDAM dapat menaikkan tarif air minum 

secara berkala, namun dalam Perda Nomor 04 Tahun 2009 Kota Pontianak tersebut 

dinyatakan bahwa perhitungannya ditetapkan oleh Kepala Daerah, serta tidak 

mencantumkan besaran tarif dalam Perda tersebut. 

Dilihat dari Hukum Persaingan Usaha (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), 

tindakan PDAM Tirta Manggar Kota Balikpapan dalam menetapkan tarif 10 persen 

secara berkala dapat diduga termasuk pada tindakan menggunakan posisi dominan 

PDAM selaku pemegang monopoli penyedia air minum di Balikpapan karena dapat 

menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang konsumen perlukan, 

sebagaimana tercantum dalam huruf a ayat 1 Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999: 

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk: 

(a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah 

dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang 

bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas”. 

Sehingga dengan demikian Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang 

PDAM ini secara tidak langsung dapat mengarahkan PDAM untuk melakukan praktek 

monopoli dengan menggunakan posisi dominannya selaku satu-satunya penyedia 

pelayanan air minum di Balikpapan. Dalam pandangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999, dengan posisi PDAM sebagai monopoli alamiah, maka dengan dominannya PDAM 

ditambah dengan ketentuan dalam ayat 4 pasal 4 Perda Kota Balikpapan No.3 Tahun 

2008 dapat mendorong PDAM melakukan tindakan abuse dominant position 

(Penyalahgunaan posisi dominan). 

 

V.2. Saran 

Terkait Penetapan Tarif Air Minum PDAM di Kota Balikpapan, dalam 

menetapkan tarif PDAM sebaiknya tidak dituangkan dalam Perda Mengenai 

Kelembagaan, disamping menjadi tidak sesuai, hal ini juga menyebabkan PDAM seperti 

diarahkan untuk menggunakan posisi dominannya dalam menaikkan tarif sehingga 

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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Oleh karena itu tim Evaluasi Kebijakan Pemerintah menyarankan kepada Ketua 

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota 

Balikpapan, agar: 

1. Memperbaiki Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 dengan 

menghilangkan ayat 4 dan ayat 5 pasal 4 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 

3 Tahun 2008 yang berpotensi penyalahgunaan posisi dominan oleh PDAM sebagai 

pelaku usaha monopoli alamiah; 

2. Menerbitkan Surat Keputusan (SK)/Peraturan Walikota tentang kebijakan tariff air 

minum PDAM yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2006; 

3. Surat Keputusan (SK)/Peraturan Walikota sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 

mencerminkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu menetapkan tariff 

yang wajar (tidak excessive price). 

 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah ini kami 

sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 Balikpapan,         Agustus 2010 

Kepala KPD Balikpapan/ 

Ketua Tim 

 

 

 

Anang Triyono 

 

 




