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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pemberlakuan  otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang yang 

luas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkontribusi terhadap 

pembentukan struktur perekonomian kota atau kabupaten. BUMD dibentuk untuk 

melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, 

penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah 

daerah, dimana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Dalam skala nasional, efektivitas pembentukan BUMD terhadap 

penciptaan kemandirian keuangan pemerintah daerah dinilai masih sangat rendah. 

Tercatat, dari 1.097 BUMD yang ada dengan total aset sebesar Rp 340,118 triliun, 

tujuh puluh persennya masih mengalami defisit neraca keuangan atau dengan kata 

lain masih mengalami kerugian (ekonomi.bisnis.com, 2019). 

Dengan potensi strategisnya dalam menggerakkan perekonomian daerah, 

Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi rancangan penataan dan pengelolaan 

BUMD untuk menjadi lebih profesional dan sekaligus profitable, dimana upaya 

tersebut terefleksi dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang BUMD pada bulan Desember tahun 2017. Semangat penyusunan peraturan 

tersebut adalah untuk membentuk BUMD yang transparan dan akuntabel serta 

berdasar pada Good Coorporate Governance, sehingga 3 (tiga) tujuan utama 

pembentukan BUMD, yaitu: memberikan manfaat bagi perkembangan 
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perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan, dan untuk memperoleh 

laba atau keuntungan dapat tercapai (perpamsi.or.id, 2018). 

Implikasi dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 27 

Desember 2017 bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten adalah munculnya kewajiban 

untuk segera melakukan langkah-langkah strategis guna mempercepat proses 

adopsi dan pelaksanaan kaidah-kaidah yang telah diatur dan ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah tersebut. Salah satu tahapan paling fundamental yang harus 

segera Pemerintah Kota dan Kabupaten lakukan adalah melakukan review terhadap 

Peraturan-Peraturan Daerah atau Kabupaten yang mempunyai relevansi dengan tata 

kelola perusahaan milik daerah terkait untuk disesuaikan dengan muatan-muatan 

yang ada  di dalam peraturan pemerintah tersebut.  

Di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 telah diatur bahwa bentuk pendirian Badan Usaha Milik 

Daerah hanya ada 2 (dua), yaitu: Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan 

Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). Apabila dikaitkan dengan 

ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017, yang mengatur bahwa kedudukan PERUMDA sebagai 

badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur 

mengenai pendirian PERUMDA mulai berlaku, sedangkan kedudukan 

PERSERODA sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, maka dapat dikatakan bahwa 

dasar hukum operasionalisasi kedua bentuk badan usaha tersebut adalah PERDA 
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untuk PERUMDA, dan undang-undang perseroan terbatas, yang dalam hal ini 

merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, untuk bentuk badan usaha PERSERODA.  

Dari sisi kepemilikan perusahaan, maka perbedaan paling mendasar di 

antara kedua bentuk badan usaha tersebut (PERUMDA dan PERSERODA) adalah 

pada aspek bentuk dan distribusi modal perusahaan. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 telah 

diatur bahwa jumlah modal pada PERUMDA seluruhnya dimiliki oleh 1 (satu) 

daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan pada PERSERODA, modalnya 

terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu 

persen) dimiliki oleh 1 (satu) daerah. 

Dilema yang Pemerintah Daerah hadapi berkaitan dengan telah 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), secara umum berkaitan dengan 

pendeknya jangka waktu penyesuaian antara aturan-aturan daerah terkait dengan 

pengelolaan BUMD dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dimaksud, dan 

pemilihan bentuk badan usaha yang dianggap paling sesuai untuk perusahaan-

perusahaan milik pemerintah daerah, yaitu tetap menjadi perusahaan daerah 

(PERUMDA) atau menjadi sebuah perusahaan perseroan (PERSERODA).  

Di dalam sesi-sesi sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten 

selalu disampaikan agar Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat segera 
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menyesuaikan peraturan-peraturan daerah terkait pengelolaan BUMD dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal ditetapkannya peraturan 

pemerintah dimaksud.  Kondisi tersebut tentu saja sangat menyulitkan Pemerintah 

Kota dan Kabupaten, mengingat bahwa anggaran untuk pembuatan sebuah produk 

hukum, baik itu berbentuk PERDA atau Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas, 

adalah sangat besar, ditambah lagi, kedua bentuk produk hukum tersebut 

membutuhkan keterlibatan unsur politik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) baik di dalam proses penyusunan ataupun pengesahannya, sehingga 

menuntut Pemerintah Daerah atau Kabupaten untuk secara cepat dan tepat di dalam 

menentukan kebijakan perubahan bentuk badan usaha bagi perusahaan-perusahaan 

daerahnya. 

Dengan jumlah kepemilikan BUMD sebanyak 6 (enam) perusahaan, 

Pemerintah Kota Surabaya secara prinsip juga mengahadapi permasalahan yang 

sama. Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa proses penyesuaian PERDA sebagai 

landasan operasional BUMD dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 hingga triwulan pertama tahun 2019, masih dalam tahap 

review PERDA, sehingga masih membutuhkan beberapa tahapan lagi sebelum 

masuk ke proses pembahasan dengan legislatif atau yang lazim disebut dengan 

Program Legislasi Daerah (PROLEGDA). 
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Tabel 1.1 

Status Penyesuaian PERDA BUMD Kota Surabaya dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

No BUMD PERDA 

Status Tahapan 

Penyesuaian 

Dengan 

PP 54 Tahun 2017 

1 PDAM Surya 
Sembada 

Perda No. 13 Tahun 2009 tentang 
PDAM sebagaimana telah diubah 
dengan Perda No. 13 tahun 2014 

Review PERDA 

2 PD Pasar Surya Perda No. 6 Tahun 2008 Review PERDA 
3 PT BPR Surya 

Artha 
Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota 
Surabaya KepadaPt. Bank 
Perkreditan Rakyat Surya Artha 
Utama 
Melalui Pengalihan Saham Dari PT. 
Surya Karsa Utama Kepada 
Pemerintah Kota Surabaya dan 
Akta Pendirian PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Surya Artha 
Utama Yang Dibuat Oleh Notaris 
Wachid 
Hasyim, Sh. Nomor 21 Tanggal 9 
Agustus 2004 

Proses 
Penyelesaian 
Review Pada 
Tahun 2019 

4 PT Surya Karsa 
Utama 

Akta Pendirian PT. Surya Karsa 
Utama yang dibuat oleh Notaris 
Wachid Hasyim, SH Nomor 67 
Tanggal 29 Nopember 2008 

Proses 
Penyelesaian 
Review Pada 
Tahun 2019 

5 PD Rumah 
Potong Hewan 

Perda No. 11 Tahun 1982 
sebagaimana telah diubah Perda No. 
5 Tahun 1988 

Review PERDA 

6 PD Taman Satwa 
Kebun Binatang 
Surabaya 

Perda No. 19 Tahun 2012 
sebagaimana telah diubah Perda No. 
17 Tahun 2014 

Proses 
Penyelesaian 
Review Pada 
Tahun 2019 

Sumber : Diolah dari data Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2019 

Pada sisi yang lain, Pemerintah Kota Surabaya pada dasarnya telah 

merespon dengan cukup baik arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk 

melakukan percepatan proses penyesuaian PERDA BUMD dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha 

Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan 

Fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD di Kota Surabaya, telah mencoba 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS DINAMIKA KONFLIK DALAM..... DEVIE AFRIANTO



6 

 

membuat rumusan proyeksi perubahan bentuk badan usaha dari BUMD yang ada. 

Proyeksi dilakukan dengan mengevaluasi serta membandingkan kemampuan tata 

kelola manajemen BUMD yang dicerminkan dari kinerja keuangan rata-rata setiap 

BUMD selama 4 (empat) tahun terakhir, sebagaimana tersaji pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Kinerja Keuangan dan Proyeksi Perubahan Bentuk Badan Usaha BUMD 

No BUMD 

Bentuk 

Badan Usaha 

Saat Ini 

Kinerja Laba Bersih 

Rata-Rata 4 Tahun 

Terakhir 

Proyeksi 

Perubahan 

Bentuk 

Badan USaha 

1 PDAM Surya 
Sembada 

Perusahaan 
Daerah 

Rp212.355.243.241,- PERUMDA-
PERSERODA 

2 PD Pasar Surya Perusahaan 
Daerah 

(Rp2.662.965.684,-) PERUMDA 

3 PT BPR Surya 
Artha 

Perseroan 
Terbatas 

Rp1.336.048.592,- 
 

PERSERODA 

4 PT Surya Karsa 
Utama 

Perseroan 
Terbatas 

Rp1.403.933.140,- PERSERODA 

5 PD Rumah 
Potong Hewan 

Perusahaan 
Daerah 

(Rp161.637.385,-) PERUMDA 

6 PD Taman 
Satwa Kebun 
Binatang 
Surabaya 

Perusahaan 
Daerah 

Rp445.776.985,- PERUMDA 

Sumber : Diolah dari data Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2019 

Informasi yang tersaji pada tabel tersebut, pada dasarnya memberikan 

sebuah gambaran yang secara umum mengarah kepada sebuah simpulan bahwa 

PDAM Surya Sembada merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota 

Surabaya yang dari sudut pandang potensi usaha, paling memungkinkan untuk 

berubah menjadi bentuk PERSERODA. PDAM Surya Sembada dinilai mempunyai 

fundamental perusahaan yang baik, karena memiliki sumber daya manusia maupun 

bisnis yang bagus (Jawa Pos, 24 Januari 2019).  

Upaya untuk mengadaptasi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya penyesuaian 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS DINAMIKA KONFLIK DALAM..... DEVIE AFRIANTO



7 

 

terhadap bentuk badan usaha PDAM Surya Sembada menjadi PERSERODA 

sebenarnya sudah mulai di wacanakan kepada para stakeholder, khususnya Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak tahun 2018. Direksi PDAM Surya 

Sembada menginginkan agar proses pembahasan perubahan bentuk badan usaha 

PDAM Surya Sembada menjadi PERSERODA untuk tidak ditunda terus karena 

draft rancangan PERDA yang baru dan telah menyesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sedang dipersiapkan 

(Jawa Pos, 09 Februari 2019). 

Dari sisi teknis, kebutuhan untuk segera melakukan peremajaan jaringan 

perpipaan merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan oleh 

PDAM Surya Sembada. Permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan 

penyediaan air bersih kepada masyarakat kota seringkali berkaitan dengan kondisi 

jaringan pipa PDAM yang sudah tua. Kasus pecahnya jaringan pipa PDAM di 

kawasan Jalan Lumumba Dalam, Ngagel, Wonokromo pada tahun 2018 yang 

mengakibatkan tergenangnya beberapa rumah warga dan munculnya permasalahan 

kesehatan (Jawa Pos, 24 November 2018), setidaknya memberikan indikasi bahwa 

kebutuhan peremajaan jaringan pipa merupakan salah satu isu utama yang harus 

segera diselesaikan oleh jajaran Direksi PDAM Surya Sembada. 

Potensi berulangnya permasalahan yang muncul karena dampak dari 

menurunnya kualitas pipa PDAM adalah cukup besar, hal tersebut antara lain 

tercermin dari kejadian yang dialami oleh warga Jalan Dupak Masigit V, Kelurahan 

Jepara, pada tahun 2019. Pecahnya jaringan pipa PDAM di lokasi tersebut 

menyebabkan kerugian dan kesulitan bagi warga yang harus mengambil air bersih 
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dengan membawa jeriken, galon dan ember di lokasi bocornya pipa PDAM yang 

membentuk sebuah lubang persegi dengan luasan sekitar dua meter persegi 

(jawapos.com, 01 Juli 2019) 

 Mendesaknya kebutuhan peremajaan pipa PDAM Surya Sembada, pada 

dasarnya telah disimulasikan oleh Direksi PDAM Surya Sembada. Dari analisa 

yang dilakukan diketahui bahwa total panjang jaringan pipa PDAM Surya Sembada 

yang harus diremajakan adalah sebesar 6.000 (enam ribu) Km, sedangkan 

kemampuan PDAM untuk meremajakan jaringan selama ini hanya 10 (sepuluh) 

Km per tahunnya, jauh dari standar ideal yaitu 150 (seratus lima puluh) Km pipa 

per tahunnya. Bahkan dengan asumsi mampu meremajakan pipa sepanjang 150 

(seratus lima puluh) Km per tahun saja, PDAM masih membutuhkan waktu hingga 

40 (empat puluh) tahun untuk menjamin bahwa jaringan perpipaan PDAM Surya 

Sembada mempunyai kehandalan untuk diberikan tekanan dan aliran air yang besar. 

Lebih lanjut hasil simulasi tersebut menjelaskan bahwa dengan asumsi perhitungan 

seperti itu maka dibutuhkan waktu sekitar 600 (enam ratus) tahun untuk dapat 

meremajakan seluruh pipa PDAM yang tertanam di wilayah Kota Surabaya, sesuatu 

hal yang menurut Direksi adalah sangat membutuhkan pemikiran dan kontribusi 

dari seluruh pihak, baik itu manajemen PDAM, Pemerintah Kota Surabaya atau 

pihak eksternal lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut untuk 

penyelesaiannya (jatim.antaranews.com, 28 November 2018). 

Terkait dengan permasalahan peremajaan jaringan perpipaan, Direktur 

Utama PDAM Surya Sembada menyatakan bahwa ada beberapa opsi yang bisa 

dipilih untuk mendanai kebutuhan anggaran peremajaan pipa dimaksud, yaitu: 
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melakukan pinjaman, menambah penyertaan modal dari Pemerintah Kota 

Surabaya, dan penyertaan modal dari masyarakat berupa saham. Dari ketiga 

alternatif tersebut, beliau cenderung memilih opsi penyertaan modal dari 

masyarakat sebagai sumber pendaaan, yang dalam konteks bentuk badan usaha, 

berarti merubah PDAM Surya Sembada menjadi perusahaan perseroan. Lebih 

lanjut beliau menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat 

Kota Surabaya dalam bentuk penyertaan modal akan mendorong tumbuh kembang 

PDAM Surya Sembada secara lebih cepat, disamping itu fungsi kontrol yang 

dilakukan masyarakat kota terhadap kinerja manajemen akan menjadi lebih kuat 

(jatim.antaranews.com, 28 November 2018). 

Sebagai sebuah entitas usaha milik Pemerintah Kota Surabaya, PDAM 

tidak saja dituntut untuk mampu berkembang secara bisnis dan memberikan 

deviden kepada pemerintah kota, melainkan juga dituntut untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat kota secara optimal. Ketentuan Pasal 6, khususnya 

huruf a, b dan c, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah 

Air Minum yang mengatur bahwa pendirian PDAM Surya Sembada adalah 

bertujuan untuk: 

1. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup 

usahanya. 

2. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. 

3. Turut serta meningkatkan perekonomian daerah. 

4. Turut serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. 
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Pada dasarnya membawa implikasi kepada seluruh jajaran Direksi dan Dewan 

Pengawas untuk mampu menyeimbangkan tuntutan menghasilkan laba usaha 

secara berkelanjutan dan tuntutan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat Kota Surabaya. Proses penyeimbangan kedua tuntutan tersebut 

tentu saja membutuhkan aksesibilitas ke sumber produktif yang luas, dan dengan 

hanya menjadi bentuk Perusahaan Daerah yang dari sudut pandang pelaku bisnis 

dianggap terlalu kaku dan birokratik, Direksi menilai hal tersebut dianggap sangat 

menyulitkan untuk diwujudkan (Jawa Pos, 09 Februari 2019).  

Dari sudut pandang kebutuhan pengembangan perusahaan, perubahan 

menjadi PERSERODA menurut pandangan Direksi PDAM Surya Sembada adalah 

sesuatu hal yang harus segera dilakukan. PDAM Surya Sembada membutuhkan 

fleksibilitas di dalam perumusan dan pengambilan kebijakan strategis untuk 

mengeksekusi peluang usaha menjadi keuntungan perusahaan. Dengan posisi 

jangkauan pelayanan yang telah mencapai 99,90% pada akhir tahun 2019 

sebagaimana tersaji pada grafik 1.1, maka perhitungan peluang bisnis PDAM Surya 

Sembada kedepan adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas air yang di 

distribusikan kepada masyarakat kota, mensuplai kebutuhan air di segmen 

pelanggan premium, seperti: bandara, pelabuhan, dan apartemen, atau menjadi 

operator bagi pengelolaan PDAM Kota atau Kabupaten lain yang masih pada fase 

tumbuh, berkembang atau decline. 
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Grafik 1.1 

Cakupan Pelayanan PDAM Surya Sembada Tahun 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PDAM Surya Sembada, 2020 

Implikasi atas proyeksi kondisi bisnis yang akan dihadapi PDAM Surya 

Sembada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentu saja sangat membutuhkan 

fleksibilitas dan otonomi manajemen perusahaan yang lebih besar, khususnya 

dalam mengeksekusi peluang-peluang bisnis yang ada, dengan hanya menjadi 

sebuah usaha berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yang masih sangat lekat dengan 

struktur tata kelola birokrasi pemerintah, maka kebutuhan tersebut dinilai kurang 

bisa terakomodasi. Bentuk perusahaan daerah (BUMD) diyakini akan menyulitkan 

manajemen untuk mengadakan kerjasama bisnis dengan mitra internasional, atau 

untuk mendapatkan dana pinjaman lunak untuk pengembangan PDAM dari pihak-

pihak luar. Bentuk kerjasama dengan pihak eksternal akan menjadi lebih mudah 

dilakukan jika bentuk badan usaha PDAM Surya Sembada adalah PERSERODA, 

karena itu membuat manajemen PDAM menjadi lebih luwes dan cepat di dalam 

mengambil serta mengeksekusi sebuah kebijakan bisnis yang menguntungkan bagi 

perusahaan (Jawa Pos, 09 Februari 2019).  
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Positifnya tren nilai laba bersih yang dibukukan perusahaan selama 

kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana tersaji pada grafik 1.2 

setidaknya dapat dijadikan indikasi bahwa peluang pengembangan kapasitas 

perusahaan masih sangat besar. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada dasarnya menjadi sebuah 

peluang bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat mengakselerasi 

pengembangan kapasitas usaha PDAM Surya Sembada, yaitu dengan merubah 

bentuk badan usaha menjadi PERSERODA. Sebagai salah satu BUMD milik 

Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki fundamental kinerja keuangan dan 

manajemen yang relatif bagus, maka secara teknis PDAM Surya Sembada dinilai 

sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi bisnis 

maupun pelayanan kepada masyarakat, apabila bentuk badan usahanya berubah 

menjadi PERSERODA.  

Grafik 1.2 

Laba Bersih PDAM Surya Sembada Tahun 2016-2019 

 

 

 

 

 

Sumber : PDAM Surya Sembada, 2020 

Laba Bersih PDAM Surya Sembada Tahun 2016

Sumber : PDAM Surya Sembada, 2020

2016

2017

2018

2019

2020

207.520.286.354 
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216.513.096.690 

238.681.480.010 

255.433.312.567 
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Faktor fleksibilitas di dalam menangkap peluang usaha, sebagaimana 

diungkap oleh Direktur Utama PDAM Surya Sembada di dukung oleh pernyataan 

Direktur Utama PT Perseroda Air Minum Giri Menang, yaitu perusahaan daerah 

air minum milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota 

Mataram, yang telah mengubah bentuk badan hukumnya menjadi PERSERODA 

pada tahun 2019, mengikuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dijelaskan bahwa dengan berubah 

menjadi PERSERODA maka otonomi perusahaan menjadi semakin besar. Secara 

lebih detail, Direktur Utama PT PERSERODA Air Minum Giri Menang 

menjelaskan bahwa perubahan bentuk badan usaha menjadi PERSERODA adalah 

pilihan yang tepat bagi PDAM Giri Menang, karena perubahan tersebut menjadikan 

perusahaan lebih memiliki kemandirian serta otonomi yang luas, dan tidak 

terhambat oleh mekanisme birokrasi yang cenderung memperburuk kinerja dari 

manajemen perusahaan (perpamsi.or.id, 28 Juni 2019) 

Pada konteks yang sama, rencana perubahan bentuk badan hukum 

Perusahaan  Daerah Air Minum Tirta Tarum Kerawang menjadi PERSERODA 

dapat dijadikan rujukan bahwa perubahan bentuk badan hukum menjadi 

PERSERODA dapat memberikan dampak postif bagi upaya peningkatan kinerja 

perusahaan. Salah satu pakar hukum pakar hukum menjelaskan bahwa dengan 

menjadi PERSERODA akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah 

Karawang dibandingkan dengan berubah status menjadi Perusahaan Umum 

(PERUM). Menjadi bentuk PERSERODA akan menjadikan PDAM Tirta Tarum 

Kerawang menjadi lebih profesional yang imbasnya adalah peningkatan kualitas 
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pelayanan kepada masyarakat, disamping akan meminimalisir resiko yang akan 

ditanggung Pemerintah Kabupaten Kerawang apabila perusahaan mengalami 

kerugian (portaljabar.net, 25 Juli 2018). 

Pada konteks yang lebih mikro, khususnya dari sisi kesiapan internal 

perusahaan, manajemen PDAM Surya Sembada pada dasarnya telah menyiapkan 

kajian-kajian ekonomi dan teknis perubahan menjadi PERSERODA. Konsep kajian 

tersebut, secara prinsip disusun dengan tetap mengedepankan aspek pelayanan 

prima kepada masyarakat Kota Surabaya, namun kontrol terhadap perusahaan tetap 

sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya. Secara garis besar kajian 

tersebut memuat analisis mengenai keuntungan dan kerugian apabila PDAM 

berubah menjadi PERSERODA, yang salah satunya adalah percepatan 

pengambilan kebijakan perusahaan dan peningkatan kualitas pelayanan PDAM 

kepada masyarakat Kota Surabaya, serta memuat hasil simulasi mengenai 

kepemilikan PDAM pasca perubahan dimaksud. Lebih lanjut, kajian tersebut 

menjelaskan bahwa perubahan status badan usaha PDAM akan memudahkan 

perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi ke unit usaha lain yang pada ujungnya 

nanti akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Pemerintah Kota 

Surabaya (Jawa Pos, 12 Februari 2019). 

Di sisi yang lain, rencana perubahan bentuk badan usaha PDAM Surya 

Sembada menjadi PERSERODA dipertanyakan oleh beberapa anggota Komisi B 

DPRD Kota Surabaya. Perubahan menjadi PERSERODA dinilai tidak serta merta 

menjadikan manajemen perusahaan menjadi lebih profesional (Jawa Pos,                 

09 Februari 2019), dan malah justru diyakini akan berpotensi memunculkan 
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permasalahan baru berkaitan dengan makin besarnya kewenangan Direksi untuk 

membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan tarif (Jawa Pos, 

10 Februari 2019). 

Senada dengan pernyataan beberapa anggota Komisi B DPRD Kota 

Surabaya, Walikota Surabaya menyampaikan kekhawatiran bahwa perubahan 

bentuk menjadi PERSERODA dapat melepas status kepemilikan Pemerintah Kota 

Surabaya atas PDAM Surya Sembada. Dengan berubah menjadi PERSERODA 

maka ada potensi permasalahan yang muncul, yaitu hilangnya kepemilikan 

Pemerintah Kota Surabaya atas PDAM Surya Sembada, sebagaimana kasus 

lepasnya kepemilikan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) setelah menjadi sebuah 

bentuk Perseroan Terbatas (Jawa Pos, 12 Februari 2019). Penolakan beberapa 

pihak, termasuk DPRD Kota Surabaya dan Walikota, pada dasarnya distimulasi 

oleh kekhawatiran mengenai perubahan orientasi usaha PDAM Surya Sembada 

yang menjadi lebih mengedepankan keuntungan daripada pelayanan, atau sebuah 

traumatis terhadap hilangnya hak kepemilikan Pemerintah Kota Surabaya atas 

sebuah perusahaan daerah setelah menjadi bentuk Perseroan Terbatas, dimana 

kekhawatiran-kekhawatiran tersebut pada dasarnya telah diberikan solusi di dalam 

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

Mengacu pada definisi bahwa kebijakan publik adalah apapun yang 

pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak (Dye, 1992:2), serta pandangan bahwa 

salah satu wujud dari kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik dalam 

forum publik (Nugroho, 2018:156), maka pada dasarnya apa yang disampaikan 
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oleh Walikota Surabaya, anggota Komisi B DPRD dan Direktur Utama PDAM 

Surya Sembada di beberapa media cetak tersebut merupakan wujud dari kebijakan 

publik yang meski kesemuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu hendak 

menciptakan keunggulan individu dan organisasi yang mengarah pada penciptaan 

keunggulan negara dan bangsa (Nugroho, 2018:177), dimana pada konteks ini 

berarti keunggulan Kota Surabaya, namun juga mereflekasikan adanya perbedaan 

muatan kepentingan dari masing-masing aktor di dalamnya. 

Sebuah kebijakan pembangunan pada hakekatnya akan selalu berpotensi 

memunculkan konflik, bahkan untuk kebijakan yang belum di implementasikan 

sekalipun, yaitu konflik dalam tatanan operasional yang biasanya melibatkan 

masyarakat yang terdampak langsung dan konflik pada level strategis, yaitu 

perselisihan peran dan kepentingan diantara berbagai pihak yang terkait dengan 

persetujuan kebijakan (Dwijosusilo, 2010:225). Hubungan konflik kepentingan dan 

stakeholder dalam sebuah kebijakan publik terefleksi dari peran stakeholder yang 

dapat terdiri dari individu, kelompok atau organisasi di dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan (Brugha & Varvasovsky, 2000:239), atau peran penting 

yang dapat dimainkan oleh akademisi, kelompok kepentingan, profesional, 

pegawai pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta aktivis sebagai 

bagian dari stakeholder dalam penetapan sebuah kebijakan publik (Mc Beth et.all, 

2016:2).  

Pembahasan mengenai konflik kepentingan di dalam sebuah kebijakan 

publik tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai stakeholder yang terlibat 

di dalam kebijakan dimaksud karena pada dasarnya manajemen stakeholder adalah 
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persoalan bagaimana mengelola potensi konflik yang bersumber dari perbedaan 

kepentingan (Win, 2001:133). Memahami stakeholder dalam konstelasi konflik 

dalam sebuah kebijakan publik menjadi semakin diperlukan mengingat pada 

konteks pembuatan kebijakan, interaksi stakeholder dilandasi oleh sudut pandang 

para aktor mengenai kebijakan dimaksud, apakah mendukung atau justru 

menentang (Howlet, 2009:81), selain itu interaksi organisasi dengan 

stakeholdernya akan selalu terdiri atas keadaan dimana kepentingan dari beberapa 

stakeholder bertentangan dengan kepentingan organisasi (Frooman & Murrell, 

2005:6) 

Penelitian mengenai konflik kepentingan dalam sebuah kebijakan dan 

penelitian mengenai analisis stakeholder telah banyak dilakukan baik di lingkup 

nasional maupun internasional. Di dalam penelitian ini, penulis menyajikan 

sebanyak 13 (tiga belas) penelitian yang peneliti nilai memiliki relevansi dengan 

penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya adalah penelitian mengenai konflik 

kepentingan yang dilakukan oleh Wolf dan Van Dooren pada tahun 2017 mengenai 

pengabaian perbedaan perspektif waktu dalam mendorong peningkatan konflik 

pembuatan kebijakan publik, serta penelitian mengenai konflik sosial berbasis 

sumber daya alam di kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Suharko 

pada tahun 2013. Adapun penelitian mengenai analisis stakeholder yang disajikan 

di dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Kismartini pada 

tahun 2014 untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kebijakan 

pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang, serta penelitian yang 

dilakukan oleh De Vita, Lagoke dan Adesola pada tahun 2015 mengenai bentuk 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS DINAMIKA KONFLIK DALAM..... DEVIE AFRIANTO



18 

 

dan cara interaksi antar stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan 

konten lokal dalam indutrsi minyak dan gas di Nigeria. Ketiga belas penelitian 

terdahulu yang peneliti sajikan dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki pola 

analisis yang sama, yaitu meneliti sebuah kebijakan yang telah terimplementasikan 

secara formal, yang ditopang oleh penggunaan alat analisa berupa teori konflik 

dengan paradigma konflik sosial untuk mendeskripsikan dinamika konflik yang 

terjadi dan teori analisis stakeholder untuk mendeskripsikan peran dan interlasi 

stakeholder yang terlibat dalam kebijakan-kebijakan dimaksud. 

Secara konseptual, kebijakan publik dikelompokkan menjadi 2 (dua), 

yaitu: kebijakan publik yang tertulis atau formal dan kebijakan publik yang tidak 

tertulis (Nugroho, 2015:217). Mengacu pada terminologi pengelompokkan 

kebijakan publik tersebut, maka berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, 

penelitian ini berangkat dari sebuah kebijakan publik yang tidak tertulis atau di 

implementasikan tanpa di dahului dengan penetapan legalitas formal dalam 

pelaksanaannya. Disamping itu, penelitian ini juga hendak mengungkap bentuk 

dinamika konflik yang terjadi dalam sebuah sistem dengan tatakelola birokrasi 

pemerintahan yang baku dan tata kelola organisasi berbasis corporate dalam sebuah 

hubungan organisasi yang hirarkis, sehingga untuk dapat mendeskripsikan 

dinamika konflik yang muncul, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori 

konflik dengan paradigma teori konflik organisasi. Pembeda lain dari penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penggunaan teori 

analisis stakeholder berbasis aktor yang digunakan sebagai alat analisa, yaitu teori 

jaringan aktor (Actor Network Theory). 
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Berangkat dari uraian yang ada, serta pemahaman bahwa sebagai sebuah 

perusahaan milik pemerintah kota yang secara legal formal sangat bergantung 

terhadap arah dan kebijakan dari pemilik, yaitu Pemerintah Kota Surabaya, maka 

menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai bentuk dinamika konflik 

kepentingan sekaligus peran dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan 

penetapan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada 

pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Secara lebih 

spesifik penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) alat analisis untuk dapat 

menjawab rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Teori pertama yang 

akan dipergunakan adalah teori jaringan aktor dari Michel Callon untuk 

mendeskripsikan peran dari para aktor yang terlibat di dalam kebijakan penetapan 

bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada pasca 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Teori kedua yang 

digunakan adalah teori konflik oleh Stephen P. Robbins untuk mendeskripsikan 

bentuk dinamika konflik yang terjadi dalam kebijakan dimaksud, yaitu fase 

pertentangan hingga fase hasil. Peneliti meyakini bahwa penggunaan teori ini akan 

mampu mendeskripsikan dengan cukup baik dinamika konflik kepentingan yang 

terjadi dalam kebijakan penetapan badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum 

Surya Sembada pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2017. Adapun penggunaan analisis stakeholder dalam penelitian ini tidak terlepas 

dari kehandalan pendekatan ini dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana 

keterkaitan stakeholder dengan sebuah isu kebijakan, penetapan kebijakan dan 

implementasi sebuah kebijakan (Nash, Hudson & Luttrell, 2006:26), sedangkan 
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teori jaringan aktor dari Callon karena peneliti nilai dapat memberikan deskripsi 

yang lebih dalam mengenai peran para aktor pada konflik yang terjadi dalam 

penetapan kebijakan dimaksud. Selanjutnya, untuk memperjelas obyek yang 

hendak dianalisis didalam penelitian ini, maka penelitian ini menetapkan sebuah 

judul “Dinamika Konflik Dalam Kebijakan Penetapan Bentuk Badan Usaha 

PDAM Surya Sembada Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 Tentang BUMD”  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan empirical dan theoritical problems sebagaimana telah 

diuraikan di latar belakang, maka peneliti merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu:  

1) Bagaimana peran aktor dalam konflik kebijakan penetapan bentuk badan usaha 

Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada pasca dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017? 

2) Bagaimana dinamika konflik dalam kebijakan penetapan bentuk badan usaha 

Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada pasca dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada pandangan yang menyatakan bahwa  tujuan penelitian 

merupakan bagian terpenting dari keseluruhan penelitian (Creswell, 2018:163), 

maka peneliti berupaya untuk mengeksplorasi fenomena utama yang berkaitan 
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dengan konteks penelitian, sehingga tujuan penelitian ini diyakini akan mempunyai 

relevansi yang kuat dan tidak keluar dari konteks permasalahan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan yang ditetapkan 

di dalam penelitian ini adalah :  

1) Menganalisis dan mendeskripsikan peran para aktor yang terlibat dalam 

kebijakan penetapan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Surya 

Sembada pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, 

sehingga diperoleh pemahaman mengenai aktor yang menjadi inisiator dalam 

menghadirkan permasalahan, respon para aktor terhadap permasalahan yang 

dihadirkan, penjajakan kompetensi yang dilakukan para aktor, serta bagaimana 

peran aktor dalam melakukan mobilisasi atas permasalahan yang dihadirkan 

sebelumnya. 

2) Menganalisis dan mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam konflik kebijakan 

penetapan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada 

pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, sehingga 

diperoleh pemahaman mengenai penyebab atau kondisi yang menstimulasi 

munculnya konflik, bentuk keterlibatan para pihak yang berkonflik, preferensi 

para pihak dalam menyikapi konflik, respon nyata para pihak atas konflik yang 

terjadi, dan hasil dari konflik yang terjadi, termasuk pemahaman mengenai lokus 

dari konflik yang terjadi tersebut. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang baik harus mampu memberikan kemanfataan 

kepada pihak-pihak lain pada saat penelitian tersebut telah diselesaikan, baik yang 
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mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan topik yang diangkat 

dalam sebuah penelitian. Konteks dari penelitian ini adalah hendak melihat lebih 

dalam mengenai peran para aktor serta dinamika konflik kepentingan yang muncul 

dalam kebijakan penetapan bentuk badan usaha PDAM Surya Sembada, sehingga 

peneliti meyakini bahwa penelitian ini akan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik tersebut, baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Secara Akademis 

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

perbandingan bagi penelitian lebih lanjut mengenai dinamika konflik kepentingan 

dan peran para aktornya dalam lingkup sebuah kebijakan publik, khususnya 

kebijakan penetapan bentuk badan usaha sebuah perusahaan milik daerah pasca 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD.  

Penggunaan teori konflik organisasi dari Robbins yang dikombinasikan 

dengan penggunaan teori teori jaringan aktor (Actor Network Theory) oleh Callon 

sebagai alat analisa untuk mendeskripsikan peta konflik dan peran para aktor yang 

terlibat dalam dinamika konflik kepentingan yang melingkupi sebuah kebijakan 

publik diharapkan dapat melengkapi dan memberikan variasi sudut pandang untuk 

penelitian-penelitian terkait konflik kepentingan dan analisa stakeholder yang 

sudah ada atau yang akan dilakukan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi gap yang ada pada penelitian-

penelitian mengenai konflik kepentingan dan analisis stakeholder, yang sekaligus 

menjadi pintu masuk bagi teridentifikasinya State of The Art penelitian ini, yaitu 
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menjawab keterbatasan penelitian mengenai konflik kepentingan dalam sebuah 

konteks kebijakan publik yang tidak terformalkan dalam pengimplementasinya 

serta berada dalam koridor organisasi dengan tata kelola birokrasi pemerintahan 

yang cenderung formal, dengan menggunakan teori konflik berparadigma konflik 

organisasi yang dielaborasi dengan penggunaan teori analisis stakeholder 

berparadigma aktor. Pada sisi metodologi, penggunaan paradigma interpretif dalam 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik 

mengenai dinamika konflik kepentingan dan peran para aktor terkait pada sebuah 

kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan milik daerah 

melalui pendeskripsian secara mendalam kedua aspek tersebut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak 

terkait mengenai dinamika konflik kepentingan dan peran para aktor yang terkait 

dalam sebuah konflik kebijakan penetapan bentuk badan usaha pasca 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, 

khususnya usaha milik daerah, sehingga dapat dijadikan rekomendasi di dalam 

penyempurnaan desain kebijakan perubahan bentuk badan usaha milik daerah 

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang terkait.   
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