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V ol. 4, No. 1, 2012Anali

sis Kritis Hutang dan Dampaknya Terhadap Kinerja PDAM (Perspektif Ekonomi Politik Pada PDAM PERMAI)

B
ambang HaryadiAbst
ractMost
of the PDAM' s funding are used to finance investment from debt. Through the central government (ministry of
finance) are loans from

the world financial institutions such as World Bank, Asian Development Bank, OECD and

others. Not a secret anymore that the various loan schemes are attached several conditions must be met
before the Indonesian government loan funds can be disbursed. Through the study of political economy
perspective (political economy of accounting), the world bank debt of PDAM are analyzed and scrutinized in
depth. So it will be found a wide range of meanings and interests inherent in the

"gift"

of debt. The study shows that the debt obtained indications of coercion and not for the basic needs of the
company. Motive lending is not far from the interests of the world banks to privatize. Debts not make
companies to be more healthy and performing well.Keywords:
PDAM, Political Economy of Accounting, Performance, DebtP
DAMdibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun

1962. Sebagai penyelenggara utama pelayanan air minum di daerah di samping mengemban misi komersial
PDAM juga berperan sebagai pengatur dan penentu kebijakan sebagai operator. Kebijakan yang pernah
dibuat antara lain pembangunan instalasi secara luas di Indonesia, penerapan prinsip pemuliaan biaya penuh
untuk perkotaan, pembiayaan pembangunan melalui pinjaman lunak dari berbagai pendanaan dalam dan luar
negeri.Sebag

ai penyelenggaran utama dan satu-satunya pelayanan air minum di daerah, PDAM memiliki kesempatan
untuk dapat meningkatkan konstribusi terhadap upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli
daerah. Dengan pola perusahaan monopoli PDAM dapat dengan lebih leluasa menentukan tarif,
meningkatkan jumlah pelanggan dan memperoleh sumber-sumber air untuk diolah menjadi air minum.
Dengan sistem ini pula PDAM bisa dijadikan target untukmemb
erikan kontribusi pendapatan yang besar kepada pemerintah daerah dan menjadi penyokong utama sumber-
sumber pendapatan asli di masing-masing

daerah.Deng
an sistem monopoli terdapatja
minan bahwa perusahaan tersebut akan dapat terus menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa karena
semua dapat diatur sendiri, dan masyarakat pengguna tidak dapat memiliki alternatif lain untuk mengganti
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produk yang dihasilkan perusahaan.

Barangkali sebuah

"keanehan"

atau

"anomali"

jika ternyata hasil yang dicapai oleh perusahaan monopoli tersebut justru terbalik dari apa yang seharusnya.
Sampai kapanpun teori dan logika akan terus menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh
keuntungan yang luar biasa. Penurunan tingkat keuntungan perusahaan tersebut barangkali akan terjadi jika
suatu saat terdapat perusahaan pesaing yang diijinkan untuk mendampingi perusahaan tersebut dalam
mengelola produ

k sejenis.Ala
mat Korespondensi:Bambang
Haryadi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Email : mailto:haryadilee@yahoo.com
haryadilee@yahoo.comJESP
V ol. 4, No.1, 2012T

abel 1 : Perkembangan Kinerja PDAM di IndonesiaT
ahunNila
i Kinerja2001
93% (186
dari 201) PDAM kesulitan melunasi hutang (Kompas, 16 pebr)2003
91% PDAM
masuk kategori tidak sehat (Kompas, 4 sept)2004
90% PDAM
masuk kategori tidak sehat (Tempo Interaktif, 27 Apr)2005
PDAM
mengalami kerugian rata-rata Rp 100 miliar pertahun (Lintkang, 2005),90% PDAM
masuk kategori sakit (Tempo Interaktif, 5 Juli)2006
330 dari 335 PD
AM memiliki kekayaan negative (Kompas, 27 Ags)2007
44 dari 335 PD
AM yang dinilai sehat (Kompas mobile, 28 Ags)2008
80
dari 335 PDAM masuk kategori sehat (24%) , tingkat kehilangan air rata-rata
37% (Kompa

s, 27 Ags)Su
mber: Berbagai data diolahN
amun berdasarkan data laba (rugi) kinerja PDAM yang berbasis keuangan sebagaimana tersaji dalam Tabel 1
menunjukkan bahwa PDAM di Indonesia mengalami masalah kinerja yang

sangat pelik. Sejak tahun 1962 hingga saat ini kinerja tidak kunjung menunjukkan hasil yang
menggembirakan. Hampi

r lebih dari80% PDAM mengalami kerugian yangtidak ku
njung selesai dan selalu mengalami kesulitan keuangan, meskipun bentuk perusahaan adalah monopoli.Ha
sil riset yang mendukung bahwaPDAM di Indonesia memiliki banyak permasalahan serta berkinerja rendah
secara intens dilakukan oleh Wijaya (2003; 2004;2005).
Dari hasil penelitiannyame

nunjukkan bahwa (1) telah terjadi gap regulasi harga air yang ditetapkan oleh departemen dalam negeri dan
PDAM serta pemerintah daerah, (2) telah terjadi adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan operasional
perusahaan air minum (PDAM) sehingga berdampak pada tarif air yang mahal.
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Meskipun ditetapkan secara khusus tarif untuk masyarakat miskin atau golongan ekonomi lemah, akan tetapi
tarif yang ditetapkan tersebut masih jauh dari daya jangkau

masyarakat tersebut, (3) dalam rangka melayani masyarakat akan kebutuhan air yang layak masih belum
mampu menunjukkan pelayanan yang memiliki rasa keadilan dan sosi

al yangt
inggi. Hal tersebut dapat dilihat dari penentuan tarif air bagi masyarakat yang sangat membebani masyarakat
khususnya bagi masyarakat kalangan ekonomi rendah.D
ipahami bahwa sebagian besars
umber dana PDAM yang

dipakai untuk membiayai investasinya diperoleh dari pinjaman (hutang). Melalui pemerintah pusat, dalam hal
ini diwakili Departemen Keuangan yang menyalurkan pinjaman dari Institusi-institusi Keuangan Dunia
misalnya W orld Bank, Asian Development Bank, OECD dan lain-lain. Bukan rahasia umum lagi bahwa dalam
berbagai skema pinjaman tersebut melekat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia
sebelum dana pinjaman dapat dicairkan. Baik persyaratan yang bersifat teknis maupun persyaratan yang
bersifat strategis yang terkadang terasa sangat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.Hi
ngga saat ini kebanyakan PDAM- PDAM tersebut menderita kerugian karena terbebani kewajiban membayar
hutang yang besar dan tingginya biaya operasional jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperolehnya.
Dari populasi PDAM di Indonesia sekitar 300 perusahaan, sebagian besar menderita kerugian sebagai akibat
ketidakefisienan dalam melakukan investasi yang dibiayai dengan hutang. Hal ini menyebabkan PDAM tidak
dapat22
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012mel
aksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik yang

baik.Rumusan Masalah
D
alam perjalanannya, prosespeng

embalian hutang tidak berjalan dengan baik karena sebagian besar tidak dapat membayar pokok hutang serta
bunga dan dendanya. Hanya sekitar 20% dari PDAM di Indonesia yang sehat keuangannya dan dapat
membayar cicilan pokok maupun bunga dan biaya-biaya keuangan lain dengan baik dan lancar.Hutang
yang semula ditujukan untuk meningkatkan layanan PDAM terhadap masyarakat melalui peningkatan
jaringan infrastruktur baru sebaliknya menjadi bumerang yang membebani keuangan dan oerasionalnya.
Akibatnya, kemampuan PDAM dalam melakukan tugas utama pelayanan publik menjadi terganggu baik
dalam hal kualitas air minum yang dihasilkan maupun rendahnya cakupan layanan karena ketidakmampuan
menambah jaringan pipa baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (penduduk). Sedangkan disisi lain,
jumlah dan kebutuhan penduduk akan air bersih semakin bertambah setiap

tahunnya.Pen
elitian ini dirancang dengan maksud untuk memahami hakekat hutang yang diperoleh PDAM dan bagaimana
dampaknya terhadap kinerja selama ini. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengungkap makna-makna tersembunyi dalam penerimaan hutang PDAM. Berdasarkan uraian-
uraian di atas maka rumusan masalah yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakekat
hutang PDAM serta dampaknya terhadap kinerja?Metoda
PenelitianP
aradigma, Pendekatan dan AlatAnalisis
PenelitianPen
elitian ini menggunakan paradigmaku
alitatif (Indriantoro, 1999:12) atau pendekatan naturalistik, konstruktifis,i
nterpelatif atau perspektif postmodern. Paradigma ini dibangun berlandaskan paradigma fenomenologis dari
Edmund Husserl (1859-

1926). Penelitian ini berupaya mengungkap relasi kekuasaan (power)

dan fenomena hutang (ekonomi) PDAM.Adap
un pendekatannya didasarkan pada teori kritis yang merupakan salah satu pendekatan dalam paradigma
kualitatif disamping pendekatan interpretif dan postmodernis (Chua, 1986; Burrel & Morgan, 1979).

Teori kritis berupaya mencari makna di balik yang empiris, dan menolak adany
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a konsep valuefree. Teori kritis

mempunyai komitmen yang tinggi kepada tata sosial yang lebih adil. Tujua

n teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan dan

persamaan.Political Economy of Accounting(PEA) merupakan salah satu dari pendekatan teori kritik (critical
theoritical approaches). PEA ini pertama kali diperkenalkan oleh Tinker (1980

)

dan mencoba untuk menghadirkan sebuah kajian yang menghubungkan perspektif ekonomi dan politik dalam
menganalisis realitas perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan
perusahaan. PEA berupaya untuk memahami dan mengevaluasi fungsi akuntansi dalam konteks lingkungan
ekonomi, sosial dan politik dimana akuntansi tersebut di terapkan.

Jadi dalam studi ini, hutang RDI PDAM sebagai gambaran ekonomi akan dimaknai dan dipahami secara kritis
dalam perspektif politik. Adapun caranya adalah dengan mengungkap berbagai macam kepentingan, makna
dan motif-motif yang ada di balik pemberian hutang. Selain itu, akan dikaji secara kritis pengaruhnya terhadap
kinerja perusahaan secara umum.Sumber
, Ragam dan T eknis PenjaringanData
Data

kua
litatif dalam penelitian ini diperoleh dari informan melalui observasi23
JESP
V ol. 4, No.1, 2012atau
wawancara yang telah dilakukan. Data dan informasi yang merupakan sumber data utama penelitian ini
berkenaan dengan laba (rugi) perusahaan (PDAM). Selain itu, informasi juga diperoleh dari sumber laporan,
dokumen, foto dan bahan statistik terkait dengan laba (rugi) yang dimiliki PDAM. Sumber data ini merupakan
sumber data kedua, namun tetap tidak bisa diabaikan (Moleong, 2005:159; Lofland,1985:47; Nasu
tion, 1996: 85).Data dokumentasi, bahan statistik dan laporan terkait dengan laba (rugi) PDAM, dikumpulkan
dari PDAM PERMAI, tempat penelitian maupun dari berbagai sumber terpercaya misalnya Persatuan
Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Biro Pusat Statistik (BPS), Bagian Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten bersangkutan, serta beberapa tulisan-tulisan atau artikel yang mengungkap
data sejenis. Data yang telah dikumpulkan tidak hanya yang bersifat sekunder namun juga yang bersifat
primer, bersifat kuantitatif maupun yang bersifat

kualitatif.Objek dan Info
rman PenelitianO

bjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum diK
abupaten PERMAI. PDAM ini merupakan salah satu perusahaan air diP
ropinsi Jawa Timur yang memiliki kinerja keuangan (laba) yang rendah a

tau selalume
ngalami kerugian.

Dipilihnya PDAM PERMAI ini sebagai objek penelitian bukanbert
ujuan untuk men-generalisasi hasilpen
elitian ini kepada PDAM Indonesia. Namun lebih kepada pertimbangan agar substansi tidak terlepas dari
fenomena rendahnya laba PDAM yang

monopolis.I
nforman dalam penelitian inidil
akukan

dengan menggunakan snow-ball sampling yang berarti jumlahnya mengikuti perkembangan informasi atau
data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Oleh karena itu maka dimungkinkan sekali
informan berasal dari pihak-pihak diluar manajemen PDAM yang menjadi objek penelitian
(Mulyana,2004:182). Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang dianggap mengetahui dan terlibat
langsung dalam permasalahanlaba (rugi) PDAM PERMAI. Pihak-pihak ini merupakan informan kunci yang
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id: 26Quotes detected: 0,02% in quotes:

terdiri dari jajaran manajemen PDAM PERMAI, tokoh masyara

kat dan pelanggan.HASIL
DAN PEMBAHASAN Kondisi Hutang PDAM PERMAIHutang
timbul manakala perusahaanme
miliki keterbatasan dana untuk membiayai operasional daninvestasi perusahaan dimasayang akan datang.
Jumlah hutang yang besar bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan melakukan investasi besar dengan dana
pinjaman. Konsekuensi dari pinjaman yang besar ini adalah perusahaan akan membayar sejumlah dana untuk
biaya administrasi, biaya bunga, dan cicilan pokok pinjaman dikemudian hari.T
abel 1 : Jumlah Hutang RDI Tahun 2001 - 2008T
ahunJ
umlah (Rp)Ke
naikan Saldo (RpP
rosentase kenaikan2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4.101
.767.8025.134
.175.6666.096
.856.1356.933
.755.7657.990
.607.2609.440
.988.48210.54
0.944.9721
1.808.375.479669.19
9.7731.032
.407.861962.68
0.469836.89
9.6301.056
.851.4951.450
.381.2221.099
.956.4901.521
.659.61119%
25%
19%
14%
15%
18%
12%
14%
Ra
ta-Rata919.84
4.51479%
S
umber: Laporan Keuangan PDAM 1995-200824
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012PDAM PER
MAI melalui Pemerintah Republik Indonesia

"mengajukan"

pinjaman dari bank dunia berupa Rekening Dana Investasi (RDI). Pengajuan ini disertai dengan Perjanjian
Pinjaman. Sebenarnya nilai plafon pinjaman perusahaan saat itu berjumlah Rp3.000.00
0.000,00 (tiga milyar rupiah). Hanya saja jumlah yang direalisasikan oleh manajemen hanya sebesar Rp2.608.
116.000,00, sedangkan sisa plafonya
ng tidak dicairkan sebesar Rp391.884.00
0,00. Nilai pinjaman sebesar 3mil
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yar tersebut dipergunakan PDAM PERMAI selama jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang lima tahun
terhitung sejak tanggal 1 September 1990. Jumlah pinjaman yang sangat besar ini diperuntukkan untuk
pembiayaan peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan jaringan pipa transmisi dan distribusi. Hingga kini
jumlah saldo akhir hutang RDI pada tahun 2008 mencapai Rp1
1.808.375.479 (Tabel 1)J
umlah saldo hutang PDAM PERMAI selama hampir 20 tahun yang mencapai Rp 11.808.375.479 ini, meliputi
hutang pokok sebesar Rp 2.608.116.000,00, dan denda-denda yang harus ditanggung karena tidak melunasi
pokok, administrasi dan bunga pinjaman sebesar Rp9.200.25
9.479. Jika diamati terlihat bahwa jumlah beban non pokok hutang besarnya sangat fantastik dibandingkan
dengan nilai pokok hutang.T
abel 2 menunjukan proporsi setiap komponen beban hutang RDI dari jumlah total pinjaman pokok RDI pada
tahun 2008. Tampak bahwa jumlah hutang biaya administrasi, biaya komitmen charge, denda pokok, denda
biaya administrasi dan denda komitmen charge serta hutang pokok jatuh tempo jauh lebih besar daripada
jumlah hutangpokok RDI,hingga mencapai 68,4%, sedangkan pokok pinjaman hanya mencapai 31,6%.T
abel 2 : Proporsi Pokok Hutang dan Denda HutangKeterang
anP
roporsiJ
umlah (Rp)Hutang Pokok RDIHutang Biaya AdministrasiHutang Biaya Commitment ChargeHutang Denda Po
kok RDIHutang Denda Biaya Administrasi Hutang Denda Commitment Charge Hutang Pokok RDI jatuh tempo
thn bjln31,6%
30,0%
0,40%
8,30%
27,30%
0,9%
1,5%
3.736.62
3.4333.537.56
7.63546.129.686
976.478.853
3.228.01
8.556109.682.916
173.874.400
J
umlah Akhir Hutang RDI100%
1
1.808.375.479S
umber: Data Laporan keuangan PDAM PERMAI (diolah)G
ambaran di atas menunjukkan bahwa jumlah beban hutang PDAM terhadap pihak kreditur semakin lama
semakin besar melebihi nilai pokok pinjaman. Besarnya jumlah hutang ini dalam perjalanannya ternyata
menjadi beban tersendiri bagi PDAM PERMAI karena selama itu pula mereka harusme
nanggung kewajiban yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Besarnya jumlah beban hutang ini tentu
membuat kinerja perusahaan semakin terpuruk.25
JESP
V ol. 4, No.1, 2012Analisis Kritis Peran

"Polical"

dalamHutang RDI PDAM
Hutang
Gratis Pemerintah Pusat Namun

"Menjerumu
skan"

Hutang RDI merupakan pinjamanda
ri institusi keuangan dunia yaitu W orld

Bank. Melalui pemerintah pusat dalam hal ini diwakili Departemen Keuang

an Republik Indonesia, dana itu
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disalurkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia

(YLKI, 2004). Hutang RDI yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun ini sesungguhnya merupakan program
perbaikan PDAM diIndonesia menjadi lebihberkembang. Fakta menunjukkan bahwa setelah sekian lama
hutang RDI ini dikemudian justru menjadi bumerang bagiPDAM. J
angankan mencapai pertumbuhan dan kemajuan usaha yang lebih bagus, bertahan agar kinerja tidak tambah
buruk (laba) saja sudah kesulitan.D
emikian pula yang terjadi padaPDAM
PERMAI, sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan

"durian runtuh"

dari pemerintah justru mengalami titik balik kinerja ke arah negatif. Sebelum program pinjaman RDI ini mulai
digulirkan yaitu tahun 1990 kinerja perusahaan masih sehat. Meskipun jumlahnya kecil namun perusahaan
tetap mendapatkan laba dari hasil usaha. Namun setelah perusahaan mulai memanfaatkan pinjaman maka
saat itu pula kinerja mulai memburuk.T
abel 3 : Perkembangan laba (rugi) PDAM PERMAI Periode Tahun 1993 - 2008T
ahunLaba/Rugi (Rp)
T
ahunLaba/Rugi (Rp)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
31.542.410
1.434.928 (323.24
6.210) (325.694.524) (562.551.896) (571.200.729) (876.417.879) (1.030.056.279)2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(358.36
7.633) (482.174.624) (1.135.598.663) (875.235.826) (615.633.155) (309.481.508) (729.294.576)
(320.539.745)Su
mber: Data laporan keuangan PDAM PERMAIMes
ki diyakini bahwa pengaruh hutang ini bukan satu-satunya penyebab kerugian PDAM, namun indikasi pengaruh
negatifnya sangat kuat. Hal ini bisa dilihat dari beban hutang yang ditanggung perusahaan pasca bergulirnya
hutang RDI, di mana terus membebani keuanganperusa
haan (Lihat Tabel 4). Berdasarkan catatan laporan keuangan perusahaan Tabel3
dan 4, tampak sejak menanggung bebanhutang RDI tah
un 1995 maka sejak itu pula kinerja terpengaruh menjadi negatif (rugi). Kecenderungannya semakin bertambah
dan kondisinya tetap bertahan hingga sekarang.26
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012T
abel 4. : Jumlah Beban Hutang RDI (Dalam Rupiah)T
ahunBeban
Administr
asiBeban
Denda
Pok
okDenda
Beban
Administr
asiDenda
Comt.
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Charge
Jumlah
1995
1996
1997
1998
1999
2000
31.368.464
29.790.763
65.581.338
69.198.386
104.832.434
128.002.554
18.575.550
17.641.279
38.835.483
40.977.400
62.078.913
75.799.628
56.221.634
53.393.924
1
17.541.299124.024.126
187.890.958
229.418.717
1.032.498
980.568
2.158.621
2.277.677
3.450.578
4.213.227
107.198.147
101.806.534
224.
116.742236.477.589
358.252.884
437.434.126
S
umber: Laporan Keuangan PDAM PERMAIKon
disi ini sangat memprihatinkan, karena tujuan membuatpinjaman yang besar untuk memperbaiki dan
mengembangkan kinerja ternyata malah sebaliknya. Tampak ada sesuatu yang salah dari proses awal hingga
pemanfaatan pinjaman itu sendiri. Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari pihak manajemen
ternyata penawaran pinjaman RDI itu penuh dengan kejanggalan dan keanehan. Bagaimana tidak, PDAM
PERMAI yang sebenarnya tidak membutuhkan pinjaman saat itu ternyata

"dipaksa"

untuk mengambil pinjaman itu.S

elain sifat pemaksaan ternyata diketahui juga bahwa proses pemberian pinjaman tersebut dilakukan tanpa
ada studi kelayakan terhadap PDAM-PDAM yang akan menerima pinjaman, termasuk di dalamnya PDAM
PERMAI. Hal ini dituturkan oleh seorang informan perusahaandimana saat itu mengikuti proses perolehan
pinjaman, beliau menuturkan:

"
Kalau masalah motivasi saya terusterang
tidak tahu yang sesungguhnya di balik pemberian pinjaman yang terkesan dipaksakan itu. Saya katakan
dipaksakan karena memang kenyataannya begitu, waktu itu saya ikut hadir saat briefing pemberian pinjaman
RDI di salah satu Hotel di Surabaya. Anehnya semua PDAM Jawa Timur diundang baik yang mengajukan

https://Plagiarism-Detector.com             9/18

http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/14_Pendekatan-Kualitatif-dalam-Penelitian-Akuntansi.pdf


id: 35Plagiarism detected: 0,02% http://arikamayanti.lecture.ub.ac.i... + 2 more resources!

id: 36Quotes detected: 1,38% in quotes:

id: 37Quotes detected: 2,93% in quotes:

id: 38Plagiarism detected: 0,25% https://es.slideshare.net/SriApriya... + 3 more resources!

id: 39Quotes detected: 0,09% in quotes:

dan yang tidak mengajukan, dan khusus bagi PDAM yang tidak mengajukan akhirnya"

dipaksa

" juga untuk mengajukan pinjaman tersebut.Saat
itu kami dari perusahaan tidak membawa berkas atau persyaratanpeng
ajuan pinjaman. Karena memang niat kami berangkat ke hotel itu hanyaund
angan bukan mengajukan pinjaman. Tapi pulang-pulang kamime
ndapatkan pinjaman RDI dengan persyaratan menyusul setelah kembalida
ri Surabaya.T
erus terang saya hingga sekarangpen
asaran, apa sesungguhnya motivasi pemberian pinjaman itu. Masak hingga saat ini tidak ada pelunasan
sama sekali dari PDAM tapi mereka tenang-tenang saja, dan bahkan malah diberi program penghapusan.
Mungkin ada unsur politiknya saat itu, biar pemerintahannya adem ayem gitu."

J
ika di awal proses peminjaman sajasud
ah penuh dengan ketidakwajaran tentu bisa ditebak perjalanan berikutnya nasib hutang RDI tersebut.
Jangankan untuk melunasi pokok pinjaman, bunga pinjaman saja tidak bisa dibayar secara rutin setiap
bulannya. Fakta keuangan perusahaan menunjukkan bahwa memang hingga 20 tahun berjalan belum pernah
ada pembayaran satu rupiahpun untuk pelunasan hutang RDI. Sebagaimana disampaikan Direktur Umum dan
Keuangan:

"
Hingga saat ini belum ada pelunasanatas hutang RDI baik menyangkut27
JESP
V ol. 4, No.1, 2012po
kok hutang RDI, administrasi maupun commitment charge.Po
koknya semua bentuk-bentukkew
ajiban kepada pemerintah pusat (Depkeu) atas hutang RDI (denda, pokok, adminsitrasi dan commitment
charge) tidak ada sepeserpun ada pembayaran. Termasuk juga keterlambatan pelunasan pokok hutang,
keterlambatan pelunasan beban adminsitrasi dan keterlambatan pelunasan komitmencharge.B
anyak sebab yang bisa dijadikana
lasan mengapa kami tidak bayar kewajiban-kewajiban itu. Beberapa alasan itu antara lain: (1) Saat itu yang
jelas kami berada dalam kondisi recovery yaitu masa kondisi keuangan yang labil dan belum menemukan
kondisi yang fit untuk dapat membayar kewajiban. (2) PDAM lain di wilayah sekitar ini dan PDAM di hampir
seluruh Jawa Timur serta di Indonesia pada umumnya, rata-rata tidak ada yang membayar. Karena itulah
menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk tidak mempertimbangkan pembayaran kewajiban tersebut.Y
a karena PDAM lain tidak bayar ngapain kami juga membayarnya, toh kami mengharap jika suatu saat ada
penghapusan atas kewajiban tersebut, dan ternyata pemikiran kami termasuk PDAM lain di Indonesia sama
yaitu ada program penghapusan non hutang pokok yang jumlah jauh melebihi pokok pinjaman."

Mes
kipun tidak ada pelunasan ataspinjama
n RDI hingga 20 tahun, namun selama itu pula beban pinjaman tetap mengganggu kinerja keuangan
perusahaan. Hal ini disebabkan setiap periode perusahaan mencatat beban-beban hutang RDI

itu dalam laporan laba rugi dan masih tertunda pembayarannya (hutang). Sehingga jelas dalam laporan laba
rugi

beban pinjaman dan hutang terus semakinbert
ambah. Itulah mengapa kondisi kinerja perusahaan selama itu terus memburuk.Blunder Pemerintah Pusat:

"Kau yangBerjanji
Kau yang Mengakhiri"

T
ujuan kebijakan hutang RDI yang diberikan galakkan pemerintah kepadaPDAM-P
DAM di Indonesia nampaknya belum menunjukkan hasil. Jangankan hasilki
nerja yang baik, stagnan saja tidak tercapai. Bahkan yang terjadi justrus
ebaliknya kinerja PDAM semakin menurun drastis akibat beban hutang yangd
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i tanggung perusahaan.Setel
ah hampir 20 tahun perjalananhutang RDI, ternyata pemerintah malah membuat kebijakan mengagetkan dan
terbilang aneh. Pemerintah membuat kebijakan untuk menghapus hutang non pokok PDAM di seluruh
Indonesia. Kebijakan ini

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor120/PMK.05/2008, tertanggal 19 Agustus2008, tentang p
enyelesaian piutang Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri,

rekening dana dan investasi dan rekening pembangunan daerah bagi PDAM.Deng
an alasan membantu dan meringankan beban PDAM pemerintah menghapus beban hutang RDI yang selama
ini mengganggu kinerja PDAM. Dengan program penghapusan bunga, denda, administrasi dan commitment
charge yang jumlahnya sangat besar diharapkan PDAM akan

"lebih sehat"

. Jadi menyehatkan PDAM dengan caramenghapus beban- beban lama yang telah menumpuk. Hal ini
sebagaimana di sampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Agoes
Widjanarko dalam sebuah kesempatan:

"
Langkah penyehatan akan terus dilakukan agar PDAM yang ada dapat keluar dari permasalahan hutang.
Saat ini langkah penyehatan ditempuh dengan menghapus bunga utang dan denda. Sedangkan masalah
utang pokok, lanjut dia, akan dilakukan penjadwalan untuk pembayarannya.28
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012L
angkah ini diharapkan memberi waktu bagi PDAM untuk melakukan pembenahan dan perbaikan.PDAM
yang akan mendapatkan penghapusan bunga dan denda harus diseleksi, yaitu perusahaan yang mempunyai
komitmen yang jelas. Dengan cara itu, setelah dilakukan penghapusan denda dan bunga, kinerja PDAM
tersebut diharapkan bisa lebih baik. "

Jangan sampai setelah dilakukan penghapusan (bunga dan denda) kinerjanya malah tambah parah. PDAM
yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah yang mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki diri dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.J
ika sudah kembali normal, PDAMbis
a memelihara aset mereka dan kemudian bisa mengembangkan pelayanan air minum kepada masyarakat
lebih luas. PDAM yang sehat akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan swasta, seperti yang telah
dilakukan PDAM Banjarmasin dengan membangun IP A berkapasitas 500 liter per detik,

" terang Agoes. (Koran Sindo, 15Ag
ustus 2008)Sungg
uh sangat ironis kebijakan-ke
bijakan pemerintah atas pemberian hutang RDI ini. Di satu pihak program pemberian hutang ini dilakukan
dengan "

pemaksaan

" namun ketika perusahaan terlena, pemerintah memberi angin segar pengobat sakit. Pemerintah yang
menawarkan sendiri pinjaman dengan "

sekenanya

", tapi justru di saat-saat seluruh PDAM di Indonesia "

menikmati

" dan "

terlena

" dengan hutang RDI ini, pemerintah melalui senjata PMK Nomor120/PMK.05/2008
juga yang memberi"

ke
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ringan

" dan membuat "

program penyehatan

". Langkah salah untuk memberikan pendidikan bagi PDAM agar menjadi perusahaan yang
bertanggungjawab terhadap hutang yang "

dinikmati

". Bagi PDAM ini adalahpen
didikan "

terburuk

" yang telah mereka peroleh sepanjang 20 tahun. PDAM dididik untuk tidak bertanggungjawab atas kewajiban
mengelola dan melunasi hutang, dimanjakan dengan dilepaskan dari kewajiban melunasi hutang yang
sebenarnya "

dinikmati mereka sendiri.PDAM
PERMAI segera menindaklanjuti PMK di atas untuk mengajukan permohonan penghapusan hutang non pokok
PDAM. Jumlah non pokok hutang PDAM PERMAI hingga saat itu telah berjumlah Rp 9.166.675.272 (Sembilan
milyar

seratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh pu

luh dua rupiah). Kini bersama-sama akan ditunggu apakah program penghapusan hutang non pokok itu benar-
benar membantu PDAM PERMAI khususnya untuk terlepas dari kinerja yang rendah. Semoga saja program
ini tidak sekedar langkah instan untuk keluar dari beban hutang yang tinggi. Sementara substansi
permasalahan mengapa kinerja PDAM rendah belum mendapat perhatian dan solusi yang serius dari seluruh
pihak.Kuasa
Bank Dunia Memaksa Privatisasi dalam Pemberian Hutang RDIHa
sil kajian YLKI (2004:1)meny
atakan bahwa sumber dana pinjamantermasuk
didalamnya Rekening Dana dan Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD)

yang dipakai sebagian besar PDAM di Indonesia untuk membiayai investasinya adalah dari bank dunia
(World Bank). Melalui pemerintah pusat dalam hal ini diwakili Departemen Keuanga

n Republik Indonesia, dana itu

disalurkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Indone

sia untuk membiaya investasi. Dalam skema pinjaman itu secara

jelas melekat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia sebelum dana pinjaman
dicairkan. Baik persyaratan yang bersifat teknis maupun persyaratan yang bersifat strategisyang terkadang
terasa sangat mencampuri urusan dalam negeri

Indonesia.29
JESP
V ol. 4, No.1, 2012D
alam perjalanannya, pemberian hutang Rekening Dana Investasi (RDI) justru menjadi beban bagi PDAM
PERMAI dan PDAM di Indonesia pada umumnya. Bukti kinerja yang semakin rendah di PDAM PERMAI sejak
digulirkannya pinjaman ini adalah salah satu fakta kegagalan pencapaian tujuan pemberian pinjaman ini. Hasil
kajian YLKI (2004) juga menunjukkan

bahwa tujuan pemberian hutang melalui structural reform ternyata memang belum dapat mencapai sasaran.
Meski pemberian pinjaman telah dibuat

"studi kelayakan"
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yang ditelaah dan
disetujui oleh Bappenas, Kimpraswil dan PDAM namun asumsi-asumsi studi itu banyak yang tidak terpenuhi
sehingga mengakibatkan sebagian besar PDAM berada dalam status default. Biaya proyek dengan tingkat
ketidakefisienan yang tinggi tersebut pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan
tarip dengan alasan full cost recovery dan tidak diimbangi dengan peningka

tan kualitas pelayanan.Bukti ketidakefektifan penggunaan hutang dan

"blunder"

penghapusan beban hutang semakin menimbulkan tanda tanya besar motivasi pemberian hutang. Indikasi
pemberian pinjaman yang mudah dan lunak serta pemberian penghapusan hutang non pokok yang cepat
direspon semakin menyadarkan banyak kalangan akan agenda besar di balik semua ini. Hasil studi YLKI
(2004) mendukung dugaanini dan menyatakan bahwa ternyata pemberian hutang oleh Bank Dunia (World
Bank) disertai

berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia sebelum dana pinjaman dapat dicairkan.
Baik persyaratan yang bersifat teknis maupun persyaratan yang bersifat strategisyang terkadang terasa
sangat mencampuri urusan dalam negeri

Indonesia.Per
syaratan utama yang diajukan olehlemb

aga keuangan internasional (World Bank) saat membahas program penyehatan PDAM adalah kebijakan full
cost recovery. Oleh World Ban

k kebijakan ini dijadikans
alahs satu syarat

dari berbagai pinjaman untuk restrukturisasi sektor air yang selama ini telah diberikan kepada beberapa
negara berkembang, termasuk Indonesia. Pernyataan ini didukung hasil kajian Sudhirendar (2002: 33) yang
menyatakan:

"S
ignificantly, the full cost recoveryprinciple is a disguise to p
romote privatisation. Because it is easier to manipulate poor economies to set the trend, W orrld Bank
imposed conditions of full cost recovery and/or privatisation in 12 of its 40 loans granted in 2000.Seh
ubungan dengan konsep full cost recovery ini pihak PDAM PERMAI membenarkan sebagai salah satu
prasyarat pencairan pinjaman RDI waktu itu, sebagaimana disampaikan Direktur Teknik:T
arif kami sejak semula sudahd
isesuaikan dengan ketentuan persyaratan hutang RDI. Full cost recovery mensyaratkan tarif air ditentukan di
atas biaya produksi sehingga diharapkan pendapatan dari penjualan air bisa menutupi biaya tersebut. Sudah
lama kita terapkan sistem tarif yang diatas full cost recovery itu.S
aya tidak tahu apakah PDAM lainsud
ah menerapkan sistem ini atau tidak. Y ang jelas kita berdasarkan persetujuan dewan telah lama
menerapkan sistem tarif ini. Secara bisnis sistem ini memang menguntungkan bagi kami, tidak perlu kami
mempertimbangkan menutup selisih biaya dibawah harga produksi.Dugaan
ini semakin jelasme

nunjukkan adanya skenario terstruktur untuk mendorong privatisasi dalam mekanisme pinjaman sektor air di
beberapa negara berkembang. Padahal prinsip full cost recovery ini hanya tepat diterapkan jika proses bisnis
penyediaan air bersih PDAM berjalan sesuai dengan standar (ketentuan) pengelolaan perusahaan yang baik
(good corporate governance). Berbagai kelemahan dan ketidakberesan pengelolaan30
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012PDAM sepertikebocoran yang tinggi, kinerja keuangan yang rendah, pengelolaan hutang
yang buruk, tingginya idle capacity, sudah bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga biaya operasional
mencerminkan tingkat biaya persatuan produksi yang "normal

" atau wajar.Fakta yang ada PDAM PERMAI masih belum bisa mengatasi beberapa kendala pengelolaan
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perusahaan sebagaimana tersebut di atas. Padahal full cost recovery mensyaratkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan PDAM. Akibatnya adalah berbagai ketidakberesan pengelolaan air akan ditanggung oleh
konsumen. Selama efektivitas dan efisiensi pengelolaan PDAM masih sangat buruk, penerapan prinsip full
cost recovery, yang bertujuan untuk menyehatkan PDAM, hanya akan membawa dampak ganda yang
sangat merugikan PDAM itu sendiri dan konsumen. PDAM yang tidak sehat akan berada pada status quo
karena selalu membebankan biaya ketidakefisienan manajerial dan operasional kepada konsumen dengan
cara menaikkan tarif, sedangkan bagi konsumen akan selalu terbebani biaya yang bukan merupakan
kesalahan dan tanggung jawab konsumen.Y
LKI (2004) berargumentasi bahwa saat ini PDAM menghadapi persoalan besar pengelola sumber daya air.
Untuk itu maka berbagai lembaga keuangan internasional (W orld Bank dan Asian Development Bank)
mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan restrukturisasi manajemen pengelolaan sumber daya air.
Pemerintah Indonesia akhirnya mempunyai kesepakatan dengan Bank Dunia dan ADB untuk melakukan
perubahan institusi dan legal formal pada sektor air melalui program W ater Resources Sectors Adjustment
Loan (WA TSAL) . Sebenarnya kesepakatanini adalah bagian dari persyaratan pinjaman dalam Structural
Adjusment Loan dari Bank Dunia untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997. Sejak itu, harus dilakukan
berbagai perubahan mendasar dan struktural dalam pengelolaans
umber daya air di Indoensia, termasuk melakukan amandemen berbagai perundangan, diantaranya adalah
amandemen Undang-Undang No. 11/1974 tentang Sumber Daya Air.Berke
naan dengan privatisasi air ini, sebenarnya bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki kinerja PDAM.
Sudah banyak kasus menunjukkan kegagalan privatisasi di beberapa negara berkembang dalam pengelolaan
air. Penelitian Sudhirendar (2002) yang dilakukan oleh PSI's Research Unit, University of Greenwich, London
(2000) di Bolivia, Argentina, dan Pakistan menunjukkan adanya kenaikan harga air setelah privatisasi dan
bahkan gagal melayani kelompok miskin. Di Cochabamba, Bolivia, setelah privatisasi terjadi kenaikan harga
air sebesar 300% atau 25% dari total pendapatan kelompok miskin (Majalah Air Minum, Mei 2004).Di Ghana
(2001), privatisasi telah menaikkan harga air sebesar 95% dan memaksa penduduk miskin mengurangi
secara drastis volume konsumsinya sehingga meningkatkan resiko kesehatannya. Begitu juga di Afrika
Selatan, kanaikan harga air telah menyebabkan penduduk di wilayah Kwagulu-Natal mengkonsumsi air
sungai yang terpolusi sehingga menimbulkan wabah cholera.Ha
sil kajian Should (1997) atasp
rivatisasi PDAM di Inggris dan Wales menemukan hasil yang sebaliknya dengan harapan adanya privatisasi.
Hasil studi menunjukkan bahwa pertama, efisiensi yang lebih besar yang berarti penurunkan biaya-biaya
sehubungan dengan keluaran, ternyata tidak terjadi. Peningkatan penting dalam efisiensi telah terjadi
sebelum privatisasi. Kedua, surplus yang dinginkan publik hanyalah merupakan konflik antara konsumen dan
pemegang saham, dan kenyataan ini lebih luas. Efisiensi yang retorik merupakanalat legitimise privatisasi,
inti sarinya adalah perpindahan kekayaan dari masyarakat dengan sebebas- bebasnya kepada sebagian kecil
masyarakat31
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individu. Kerangka akuntansi dan bukti menyatakan bahwa konflik antara stakeholders mulai meningkat,
dampak berikutnya jauh dari yang dijanjikan pemerintahD
i dalam negeri pengalaman privatisasi PDAM DKI Jaya telah diteliti Irianto (2004). PDAM DKI bermitra
dengan raksasa air Perancis dan Inggris. Fakta pelaksanaan privatisasi realisasinya masih menemui kendala
yang sangat panjang, terlebih lagi realitas menunjukkan bahwa upaya privatisasi menimbulkan konflik
berkepanjangan antara investor dan serikat pekerja PDAM DKI. Potensi konflik horizontal dan vertikal akan
terus meningkat intensitas, frekuensi, dan durasinya dengan peningkatan jumlah investor asing yang
cenderung kapitalistis dan eksploitatif. Privatisasi yang telah dilakukan telah menimbulkan kenaikan harga air
sebanyak 3 (tiga) kali tahun 1998 naik 20%, kemudian tahun 2001 naik 35% dan terakhir tahun 2004 naik
40% .Ha
sil lainnya bahwa privatisasiPDAM
Jaya, baik dengan RWE Thames maupun Ondeo Suez, ternyata terus membuahkan banyak masalah. Mulai
dari transparansi kepemilikan saham, di mana sebetulnya pengelola air di Jakarta sudah sepenuhnya swasta
karena 95 persen saham dimiliki swasta asing dan 5 persen swasta nasional sehingga nama Thames Pam
Jaya maupun Pam Lyonaisse Jaya sama sekali tidak tepat karena P AM Jaya sebenarnya sama sekali tidak
memiliki saham di dua perusahaan itu.Manajemen
T ak Kuasa MenekanT
ingkat Kehilangan AirJ
umlah hutang RDI yang besar dand
igunakan perusahaan tentu memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
Hutang digunakan untuk membiayai beberapa program perbaikan di semua lini perusahaan. Hadipuro (2003)
menyatakan beberapa indikator yang bisa digunakan dalammenilai peran hutang dalammenin
gkatkan kinerja PDAM. Indikator- indikator tersebut meliputi (1) tarif dasar, (2) tingkat kehilangan air atau
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Unaccounted for W ater (UfW), (3) tingkat layanan atau coverage, (4) perbandingan antara jumlah hutang luar
negeri dengan jumlah asset, serta (5) perbandingan nilai hutang luar negeri dengan selisih total pendapatan
dengan pengeluaran.Berdasark
an surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Daerah Air Minum
PERMAI Nomor RDI229/DDI/1990 tertanggal 1 September1990,
disebutkan bahwa tujuan pemberianpinjama
n RDI adalah dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas produksi, penurunan kehilangan air serta
perluasan jaringan pipa transmisi dan distribusi. Tujuan atau harapan inilah yang nanti menjadi indikasi
keberhasilan penggunaan hutang RDI oleh perusahaan.T
ingkat kehilangan air bagi PDAMmenj
adi masalah yang berlarut-larut sepanjang keberadaan PDAM di Indonesia. Kebocoran atau kehilangan air
jika disadari merupakan sebuah kerugian yang harus segera diatasi dan ditekan seberapapun
prosentasenya. Bukannya malah dipertahankan dan ditoleran dengan tingkat kebocoran wajar 20% dari
produksi air bersih. Entah mengapa, seakan-akan ada kesan kalau perusahaan publik memiliki kehilangan
produk merupakan suatu kewajaran. Padahal menurut konsep manajemen modern kalau bisa malah tingkat
kesalahan atau kehilangan produk seharusnya bisa ditekan hingga mencapai angka 0%.PDAM
PERMAI sebagai perusahaan yang mengelola air tidak luput dari permasalahan kebocoranair yangtidak
pernah kunjung selesai. Kehilangan atau kebocoranairdi PDAM PERMAI mendapatkan sorotan dari beberapa
informan yang tidak lain adalah pelanggan perusahaan. Bapak Sd seorang informan yang secara kebetulan
berada di tempat32
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012k
ejadian bocornya airdi depanmasjid mengungkapkan:"

S
aya sebenarnya sudah melaporkanb
eberapa kali kebocoran air dijalan depan masjid ini ke PDAM baik siang maupun malam. Bahkan tidak hanya
saya yang telepon ke PDAM bahkan hingga tiga orang yang melaporkan, ketua takmir dan bendaharanyapun
juga beberapa kali menelepon PDAM untuk segera menangani kebocoran air ini. Tapi hingga tiga hari terakhir
barulah pihak PDAM melakukan perbaikan atas kebocoran air.S
elain mengganggu jalan depanya
ng sangat besar dan salah satunya difungsikan untuk menekan tingkat kehilangan air. Namun pada
kenyataannya kebocoranair masih sajaditemui di berbagai tempat.S
alah satu pertimbangan dikucurkannya hutang

RDI oleh pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan

adalah agar supaya PDAM bisa berinvestasi instalasi dan peralatan untuk dapat menekan tingkat kehilangan
atau kebocoranair bersih yang telah dihasilkan. Dengan semakin menurunnya tingkat kehilangan air bersih
diharapkan akan dapat memiliki efek yang positif terhadap kinerja secaramasjid
in
i sebenarnya air terbuangkes
eluruhan utamanya dalam meningkatkansecara
perc
uma selama tiga haripenda
patand
anme
nurunkanbe
banbertur
ut-turut ini eman. Saya tidaktahu berapa kerugian yang akand
itanggung PDAM selama tiga hari ini. Untung saja kami segera melaporkan ke mereka, bagaimana jadinya
kalau tidak ada yang melaporkan selama berminggu- minggu atau berbulan-bulan

".Petik
an wawancara di atas disajikan sebagai bukti bahwa permasalahan kebocoran airmemang hingga saatini
belum bisa teratasi oleh PDAM PERMAI. Meskipun sebenarnya untuk mengatasi hal itu sangat mudah
dilakukan, terlebih lagi PDAM telah memiliki dana pinjaman RDIke
hilangan air bersih.T
abel 5 menyajikan jumlah produksia
ir bersih, jumlah penjualan air bersih dan data jumlah kehilangan (kebocoran) air bersih yang terjadi tiga
tahun setelah digulirkannya pinjaman RDI yaitu tahun1993 hingga tahun 2008. Sengaja data disajikan secara
panjang selama hampir 16 tahun untuk menunjukkan bagaimana peran keberadaan pinjaman RDI bagi
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perusahaan dan dampaknya terhadap upaya penurunan tingkat kebocoran air yang terjadi selama ini. Selain
itu akan bisa dinilai efektifitas pengendalian penurunan kebocoran air.T
abel 5 : Produksi, Penjualan dan Kehilangan AirPe
riode 1993 - 2008T
ahunPr
oduksi / Distribusi(m3)T
Air(m3)
Penjualan
Air
(Rp)Air
Hilang
(m3)
%
Kehilangan
1993
1994
...
2006
2007
2008
2.15
0.7602.25
1.152...
3.57
1.0003.70
4.0003.78
3.8561.677.550
1.930.006
...
2.392.000
2.382.000
2.443.605
561.269.615
578.595.740
...
5.715.95
5.8256.204.28
0.2006.927.55
4.160473.210
321.146
...
1.179.000
1.322.000
1.340.251
22%
14%
...
33%
36%
35%
Rat
a-rata2.959.266
2.130.105
2.807.42
2.180829.161
27%
erjualS
umber: Laporan Keuangan PDAM PERMAI tahun 1993-200833
JESP
V ol. 4, No.1, 2012Berdasark
an Tabel 5 terlihat bahwa pada awal pinjaman RDI digulirkan tahun1993 tingkat kebocoran
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telahmencapai22%. Nam
un demikian pada tahun-tahun berikutnya ternyata tidak menunjukkan adanya penurunan tingkat kebocoran.
Tahun kedua kebocoran sempat turun menjadi 14%, namun pada tahun ketiga tingkat kebocoran kembali ke
angka semula yaitu 22% dari produksi. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya tingkat kebocoran terus naik
hingga pernah mencapai angka42%.
Secara keseluruhan rata-rata tingkatkebocoran air bersih yang terjadi selama 16 tahun periode pinjaman RDI
telah mencapai27% dari
nilai produksi air bersih yang dihasilkan.Angka ini termasuk kategorib
esar dikarenakan menurut standar yang ditetapkan bahwasanya tingkat kebocoranya
ng ditolerir adalah mencapai 20%.T
ingginya tingkat kehilangan airber
sih yang terjadi di PDAM PERMAI ini tak luput dari perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada tahun2007. Hasil
pemeriksaan sebagai manad
ikutip dalam laporan hasil pemeriksaan: "

Data operasional produksi, distribusi, penjualan dan harga pokok produksi air atahun 2007 sebagai berikut:
jumlah produksi air sebanyak 3.704.467 m3, jumlah distribusi air sebanyak 3.704.467 m3, jumlah penjualan air
adalah 2.382.343 m3. Sedangkan jumlah kebocoran air mencapai 1.322.124m3 atau mencapai35,69%.
Jumlah kebocoran normalharu
snya (20% x jumlah distribusi) yaitu mencapai 740.893,4m3. Data ini menunjukkan bahwa perusahaan belum
sepenuhnya dapat mengendalikan kebocoran pada tingkat kebocoran normal20%.
Hal ini Nampak dari jumlahkebocoran air sebesar 35,68% melebihi batas toleransi kebocoran normal."
(Laporan hasil audit kinerja BPKP Jatim,2007)
D
irektur Teknik perusahaan memberikan pernyataan menanggapitemu
an BPKP tentang kebocoran air. Beliau menyatakan bahwa masih tingginya kebocoran air bersihdi
PDAMhingga mencapai rata-rata 27% atau pada tahun terakhir (2008) telah mencapai 35% dikarenakan
banyak faktor.M
emang saya akui tingkat kebocoranhin
gga saat ini belum bisa dikendalikan. Beberapa faktoryang menyebabkan tingkat kehilangan air belum bisa
ditekan antara lain (1) terjadi kebocoran pipa distribusi dan transmisi, (2) adanya water meter pelanggan yang
tidak berfungsi, (3) sambungan langsung oleh masyarakat yang tidak terdaftar, (4) adanya meter air pelanggan
yang berumur lebih dari5 tah
un namun tidak dilakukan peneraan, (5) adanya pelanggan yang tidak menggunakan meteran air, sehingga
pembayaran rekening dikenakan tarif rata-rata minimal dan (6) banyaknya kerusakan pada instalasi saluran
distribusi ke pelanggan.Faktor-faktor ini sebenarnya sudah bisa kita tebak, namun lagi-lagi masalah klasik,
sumberdaya manusia dan dana yang menjadi hambatan kami untuk bisa mengatasi masalah ini. Dana untuk
mengawasi instalasi secara rutin tidak memadai, terlebih lagi keterbatasan waktu dan kepedulian karyawan
terhadap masalah ini tidak besar.M
enyadari betapa tingginya tingkatkebocoran
yang terjadi selama periode 16 tahun terakhir ini menggugah analisis peneliti untuk mengetahui berapa
sesungguhnya kerugian atau opportunity cost yang dipikul oleh perusahaan selama

ini. Berdasarkan berbagai data operasional dan keuangan perusahaan selama periode 3 (tiga) tahun terakhir,
dilakukan simulasi untuk memperkirakan peranan volume kebocoran air terhadap kinerja keuangan (besarnya
pendapatan). Perkiraan ini didasarkan pada berbagai asumsi untuk mempermudah perhitungan. Dengan
adanya asumsi tersebut tentu saja mengurangi34
JESP
V ol. 4, No. 1, 2012keakuratan angka hasil perhitungan, namun sudah cukup baik untuk memberikan
gambaran awal dampak peranan air hilang (non revenue water) terhadap kinerja keuangan dan

operasional.Simpulan
Berdasark
an hasil pembahasan di atas studi ini bisa menyimpulkan bahwa(1) Hutang PDAM ternyata berindikasi
merupakan hasil pemaksaan dan bukan karena kebutuhan dasar dari perusahaan.(2) M
otif pemberian hutang tidak jauh dari kepentingan bank dunia untuk melakukan privatisasi terhadap
perusahaan air di Indonesia.(3) P
emberian hutang terbukti tidak makin membuat perusahaan lebih sehat dan berkinerja baik, namun justru
menyebabkan kinerja makin menurun drastis. Harapan pemberian hutanguntuk meningkatkan pelayanan
ternyata tidak pernah mampu di capai oleh perusahaan.
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