
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas pada kemampuan 

keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan 

untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya 

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga tidak selalu 

bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat, dan menunjukkan kemandirian 

daerah dalam pelaksanaan otonomi. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui 

secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri adalah kemampuan self supporting di bidang keuangan.  

 

Keuangan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan otonomi daerah, di 

mana sumber pendapatan daerah menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-

lain PAD yang sah. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah 

dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah 

sesuai dengan kondisi daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator 

atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. 
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PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan 

modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total 

pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap 

merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

 

Peranan dana sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah disamping 

itu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam mengelolanya. Memang peranan dana saja tidak cukup untuk menilai suatu 

daerah mampu atau tidak dalam melaksanakan otonomi daerah, karena ada 

beberapa hal lain yang dapat dijadikan indikator seperti kelembagaan, 

kepegawaian, peralatan, partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, 

ekonomi daerah serta demografi. Akan tetapi bagi daerah ketercukupan dana akan 

sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.  

 

Salah satu sumber dana untuk mendukung keuangan daerah adalah hasil 

perusahaan milik daerah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan peranan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, 

menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan 

memberikan kontribusi bagi PAD. Kalau saja pemerintah daerah mampu 

mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan BUMD merupakan 

sumber pendapatan daerah yang potensial. 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang 

bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang dalam 

operasionalnya melekat dua fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan 
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sebagai salah satu sumber PAD. Sebagai unsur pelayanan masyarakat dituntut 

berorientasi sosial, sedangkan sebagai sumber PAD tidak terlepas dari aspek 

ekonomi, yaitu mencari keuntungan.  

 

BUMD bertujuan menunjang perkembangan ekonomi, mencapai pemerataan 

secara horizontal dan vertikal bagi masyarakat, menyediakan persediaan barang 

yang cukup bagi hajat hidup orang banyak, mampu untuk memupuk keuntungan 

dan menunjang terselenggaranya rencana pembangunan daerah. Salah satu 

BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM), yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup 

orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan 

keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana 

dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. 

 

Keberadaan suatu badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 

BUMD dihadapkan pada dua tuntutan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan berorientasi sosial dan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan 

pembangunan. Salah satu BUMD di Kota Bandar Lampung adalah PDAM Way 

Rilau.  

 

PDAM merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum 

bagi masyarakat yang dalam operasionalnya melekat dua fungsi, yaitu sebagai 

unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber PAD. Sebagai unsur 

pelayanan masyarakat dituntut berorientasi sosial, sedangkan sebagai sumber 

PAD tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Hal ini berarti 

bahwa keberadaan PDAM dihadapkan pada dua tuntutan, yaitu memenuhi 
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kebutuhan masyarakat dengan berorientasi sosial dan memberikan kontribusi 

terhadap pembiayaan pembangunan.  

 

PDAM Way Rilau adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandar Lampung 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madya Bandar Lampung Nomor 02 

Tahun 1976 Tanggal 11 Maret 1976 dengan nama PDAM Way Rilau Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung. Melalui Peraturan Daerah 

Nomor 24 Tahun 1983, nama PDAM Way Rilau Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjung Karang – Teluk Betung diubah menjadi PDAM Way Rilau Kota Madya 

Bandar Lampung.  

 

PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi pokok sebagai 

penyedia air minum bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan 

asli daerah. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung bertujuan memenuhi 

kebutuhan air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standar mutu dan kesehatan. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut PDAM Way Rilau Kota Bandar 

Lampung berusaha meningkatkan kapasitas produksi dengan melakukan 

invenstasi berupa pengadaan sarana dan prasarana air bersih yang dapat 

memproduksi air sehingga secara bertahap kebutuhan masyarakat baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas dapat terpenuhi. Kondisi pada PDAM  Way Rilau saat 

ini adalah masih belum maksimalnya peranan PDAM Way Rilau dalam 

memberikan kontribusi terhadap PAD Bandar Lampung.  
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Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi tersebut dilaksanakan 

Perusahaan Air Minum Daerah Way Rilau Tahun 2010 dengan program kerja 

internal dan eksternal. Program kerja internal dilakukan dengan memaksimalkan 

sumber daya manusia yang unggul untuk mempertahankan eksistensinya sebagai 

BUMD yang menghasilkan sarana publik yang melayani hajat hidup orang 

banyak. Strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna 

mengoptimalkan manajemen operasi dan meningkatkan kualitas pelayanan 

 

Demikian pentingnya peranan PDAM bagi masyarakat dan daerah, maka 

diperlukan adanya peranan yang lebih kongkrit dalam memberikan kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui Peranan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

 

 

1. Permasalahan  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Bagaimanakah peranan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?  

b. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan  PDAM Way Rilau Kota 

Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung?  
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2. Ruang Lingkup  

 

Ruang Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini Hukum Administrasi Negara 

dengan kajian mengenai Peranan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dan ruang 

lingkup waktu penelitian adalah tahun 2011.  

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan  PDAM Way 

Rilau Kota Bandar Lampung  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandar Lampung  

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan bidang 

Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian mengenai Peranan PDAM Way 

Rilau Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandar Lampung 
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b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan untuk berguna bagi PDAM Way Rilau Kota 

Bandar Lampung dalam mengambil langkah-langkah strategis guna 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu, 

hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian mengenai peranan BUMD dalam meningkatkan PAD di 

masa-masa yang akan datang.  


