
Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 1,  Januari-April 2016 

 

 
1 

MODEL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENINGKATAN 

PELAYANAN SUMBER DAYA AIR BERSIH DI PDAM KABUPATEN 

GRESIK  
 

 

 

 

Faridah Fitriyah1 
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga 

 

 

 

Abstract 
 

The goals of the research to describe the model of Public Private Partnership conducted by PDAM Gresik, the 
perceived benefits of PDAM Gresik along with the critical success factors in a Public Private Partnership. 
Implementation of Public Private Partnership as an effort to increase water resources in the service of PDAM Tirta 
Giri Gresik and constituted to address budget constraints and bill payment arrears factor. In this research, it is known 
models of Public Private Partnership, utility PDAM Gresik and determinant is the success of the scheme. The results of 
this study indicate that the Public Private Partnership of PDAM Gresik has run perfectly and smoothly by running two 
models of cooperation service contract in the form of payment point program in collaboration with BRI Bank, BPD, PT 
Pos Indonesia. Then the BOT cooperation with PT Dewata Bangun Tirta and cooperation of RUOT / ROT with PT 
Drupadi Agung Lestari. PDAM Kabupaten Gresik received additional investment for infrastructure construction so that 
the service coverage increased to 83.153. 
 
Keywords:Public Private Partnership , service contract , Build Operate Transfer 
 

Pendahuluan  
Air merupakan sumber daya alam yang sangat 

penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi. 
Hampir semua sektor kehidupan membutuhkan air. 
Pertanian, industri, pengembangan sumber tenaga air, 
sistem tata lingkungan, meletakkan air sebagai unsur 
utama untuk menopang kehidupannya.  

Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah 
konsumen, menuntut kecepatan penggunaan air bersih 
yang sangat besar. Dengan tingkat kecepatan konsumsi 
air bersih seperti sekarang, jika tidak diikuti dengan 
peningkatan kapasitas pendistribusian, penyediaan dan 
pelayanan air bersih di masa mendatang.  

Kebutuhan air setiap manusia berkisar antara 
150-200 liter per hari. Kebutuhan air bagi manusia 
untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan aktivitas 
lainnya. Air juga berfungsi pada kesehatan, keindahan, 
dan hiburan. Selain itu, penyebaran pasokan air juga 
tidak merata. Di sisi lain jumlah penduduk terus 
meningkat sehingga konsumsi air juga terus naik.  
Untuk mendukung bahwa sumber daya air itu penting 
dan merupakan kebutuhan pokok manusia disajikan 
dalam dasar konstitusional pengelolaan sumber daya 
air yang berasaskan pelestarian kemampuan 
lingkungan dimuat dalam dasar hukum yang mengatur 
terkait pemenuhan kebutuhan air adalah UUD 1945 
Pasal 33 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam pemenuhan 
infrastruktur penyediaan air bersih dan sanitasi di 
Indonesia maupun dari segi pengelolaan maupun 
pembiayaan, pemerintah mempunyai beberapa acuan 
hukum yaitu Undang – Undang Nomor 122 Tahun 

2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pada 
pasal 1 ayat 4 Bab I Ketentuan Umum disebutkan 
bahwa “Penyediaan Air Minum adalah kegiatan 
menyediakan Air Minum untuk memenuhi 
kebutuhanmasyarakat agar mendapatkan kehidupan 
yang sehat, bersih, dan produktif.”  

Salah satu BUMD yang mengemban aman at 

di daerah adalah PDAM yang berfungsi untuk 
melayani kebutuhan hidup orang banyak dengan 
menyediakan layanan air bersih dan sekaligus 
menggali dana masyarakat perolehan keuntungan dari 
usahanya yang digunakan kembali untuk membangun 

sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda 
dengan perusahaan swasta murni yang selalu 
berorientasi pada keuntungan (profitoriented). Salah 

satu tujuan PDAM adalah turut sertadalam 
melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan 
pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, 
dengan cara menyediakan air bersih, sehat, dan 

memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di 
suatu daerah, yang sekaligus juga merupakan wujud 
pelayanan daru pemerintah terhadap masyarakat.  

Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran 
dalam memenuhi seluruh kebutuhan negara.Menyadari 
adanya keterbatasan tersebut maka pemerintah mulai 
menggandeng sector swasta untuk bergabung 

menanamkan investasinya dalam pembangunan/ 
pengembangan Perusahaan Air Minum Daerah 
(PDAM).Bentuk kerjasama antara pemerintah dan 
swasta ini biasa disebut sebagai Public-

PrivatePartnerships (PPP) atau kerjasama pemerintah 
danswasta (KPS).Skema Public Private 
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Partnershipmerupakan salah satu skema yang 
diharapkan dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi 
kekurangan pendanaan infrastruktur nasional ini. 
Tujuan utama adanya PPP adalah untuk mencukupi 

pembiayaan kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan 
melalui pengerahan dana swasta dalam rangka 
meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi. 

Tingkat pelayanan PDAM terhadap jumlah 
penduduk di wilayah pelayanan secara detail 

dapatdilihat dalam tabel-tabel di bawah ini baik 
terhadap jumlah perkembangan jumlah penduduk 
maupun terhadap jumlah penduduk terlayani: 

Tabel 1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sumber : Aspek pelayanan dari PDAM Gresik. 
 

Dari tabel diatas bisa disimpulkan yang 

mendapat pelayanan air bersih secara maksimal adalah 

Kecamatan Kebomas, Kecamatan Driyorejo, 
Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Manyar.Tingkat 

pelayanan PDAM Kabupaten Gresik terhadap jumlah 
penduduk Kabupaten sangat rendah yaitu mencapai 

sebesar 27,588% terhadap jumlah penduduk Kabupaten 

Gresik dan sebesar 25,110% terhadap jumlah total 
penduduk Kabupaten. Sedangkan terhadap jumlah 

penduduk di wilayah pelayanan mencapai 41,96%. 

Sesuai data di atas, terdapat Kecamatan Kebomas yang 
mendapat pelayanan air bersih yang baik dan 

ditunjukkan kecamatan yang masih belum terlayani 
oleh PDAM diantaranya Kecamatan Balongpanggang, 

Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan 

Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, 
Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Sangkapura dan 

Kecamatan Tambak. Hal tersebut dapat digambarkan 

dengan diagram berikut: 
 
 

 
 
 

 

 
 

Gambar 1  
Presentase Tingkat Pelayanan PDAM Kabupaten 

Gresik Tahun 2012  
Sumber : Aspek pelayanan dari PDAM Gresik. 

 
Dengan gambar diatas, terdapat Kecamatan 

yang belum terlayani dikarenakan bahwa selama ini air 

yang disalurkan PDAM seringkali tidak mengalir 

sehingga pelanggan perlu membeli air dari sumber lain 

yang disalurkan dalam bentuk tangki, hal 

tersebutotomatis menjadikan adanya penambahan 

biaya pengeluaran hanya untuk memenuhi kebutuhan 

terhadap air, karena pelanggan tetap harus membayar 

biaya tagihan yang dibebankan oleh PDAM ke 

pelanggan untuk pelayanan yang masih sering macet 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

air yang dilakukan oleh PDAM Gresik masih belum 

merata, diperlukan pembenahan pembangunan 

infrastruktur jaringan pipa, penambahan pompa air ke 

titik-titik layanan pelanggan dan perluasan jaringan 

distribusi yang merata untuk semua wilayah Kabupaten 

Gresik.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana model Public Private Partnership 

yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten 
Gresik?   

2. Manfaat apa yang dirasakan oleh PDAM Giri Tirta 
Kabupaten Gresik atas berlangsungnya 
PublicPrivate Partnership?   

3. Apa faktor penentu keberhasilan dari 
PublicPrivate Partnership dalam upaya 
peningkatanpelayanan sumber daya air PDAM 
Giri Tirta   
Kabupaten Gresik?  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui  model  Public  Private  Partnership 

PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik.   
2. Mengetahui manfaat yang dirasakan oleh PDAM 

Giri Tirta Kabupaten Gresik dengan 
berlangsungnya Public Private Partnership.  

3. Mengetahui faktor penentu keberhasilan dari 
PublicPrivate Partnershipdalam upaya 
peningkatanpelayanan sumber daya air PDAM 
Giri Tirta   
Kabupaten Gresik.  

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai 
manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  
1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
mekanisme dalam situasi yang berbeda untuk 
meningkatkan pengetahuan teoritis pada 
PublicPrivate Partnership dalam mengaplikasikan 
sertamenghubungkan kajian teoritis dengan 
fenomena empiris yang terjadi di lapangan  

 
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberi deskripsi dan sumbangan 
informasi tentag Public Private Partnership 
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kepada masyarakat luas dan pihak-pihak terkait. 

Kerangka Konseptual  
Public Private Partnership 

Kemitraan pada umumnya telah dijelaskan 
pada bagian pertama Undang-Undang Tentang 
Partnership 1890 mendefinisikan partnership 
adalah“the relationship which subsist between persons 
carrying on a business with a view to profit.” 
Dalamartian suatu hubungan yang timbul antara orang 
dengan orang untuk menjalankan suatu usaha 
dengantujuan untuk mendapatkan keuntungan. 
Hubungan antaraorang dengan orang di atas timbul 
berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung 
atau tidak langsung. Sedangkan Henry R. Cheeseman 
memberikan istilah Partnership sebagai berikut :  

“Voluntary Association of two or more person 
for carrying on a bussines as co-owner for 
profit. The formation of a partnership creates 
certain right and duties among partners and 
with third parties. These right and duties are 
established in the partnership agreement and 
by law.”  

Maksudnya adalah kemitraan atau yang 

dikenal dengan istilah persekutuan adalah asosiasi 

secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk 

bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra 

untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk 

kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban 

antara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak 

dinyatakan dalam perjanjian Kemitraan ataupun 

ditentukan oleh Undang-Undang.  
Perubahan dimensi penyediaan infrastruktur 

dengan terlibatnya swasta pada perancangan, 
konstruksi, pendanaan dan pengoperasian infrastruktur 
kemudian mulai dikenal sebagai bentuk Kerjasama 
Pemerintah Swasta (KPS) atau Public 
PrivatePartnership (PPP). KPS merupakan suatu tren 
yangmendunia.Pengadaan proyek melalui pendanaan 
swasta saat ini memegang peranan penting pada 
perkembangan sektor infrastruktur di hampir seluruh 
negara. Terminologi PPP awalnya digunakan di 
Amerika Serikat dalam pengadaan program 

pendidikan.  
Public Private Partnership (PPP) 

merupakansuatu hubungan yang menyangkut dua 
entitas yaitu pemerintah dan swasta. Menurut Klaus 
Felsinger PPP yaitu:  

“PPPs present a framework that while 
enganginbg the private sector acknowledge 
and structure the role for government in 
ensuring that social obligantions are met and 
successful sector reforms and public 
investments achieved.”  
Dari pendapat diatas bahwa PPP merupakan 

kerangka kerja yang melibatkan sektor swasta dan 
pemerintah yang memiliki peran masing-masing. Pihak 
swasta sebagai investor dengan keahlian teknik, 
operasional dan inovasi dalam menjalankan bisnis 
secara efisien. Serta peran pemerintah sebgai pembuat 
peraturan atau kebijakan dalam pembangunan tersebut. 

Menurut Peters, 1997 karakteristik dari pola 
kerjasama PPP melibatkan dua pihak atau lebih dimana 
salah satunya adalah Pemerintah, kerjasama tersebut 
meliputi hubungan kerjasama jangka panjang antar 
pihak dengan berinteraksi secara terus-menerus. Tiap 
pelaku dalam kerjasama tersebut memberikan andil 
material dan non-material ke hubungan sehingga 
mendapat tanggung jawab masing-masing terhadap 
keluaran dari setiap aktifitas yang dilakukan. Ada 
empat elemen dalam kerjasama Pemerintah dengan 
Swasta (Anderson, 2004), yaitu : 

1. Kerjasama meliputi dua pihak atau lebih, 
termasuk Pemerintah dan Swasta. 

2. Kerjasama Pemerintah dan
 Swasta memerlukan partner kerjasama yang 
mampu berperan sesuai dengan kapasitasnya. 

3. Hubungan yang mempunyai kepercayaan 
yang terus-menerus. Hal ini dapat dilihat 
dalam kontrak kerjasama sebagai dasar 
negosiasi. 

4. Para pihak harus menginvestasikan sumber 
daya material dan non material dalam 
kerjasama. Tiap bagian struktur organisasi 
akan menetapkan objek, tugas, financial dan 
tanggung jawab. 
Secara umum ada 5 (lima) kerjasama yang 

bisa dikembangkan menjadi 13 variasi atau lebih sesuai 
dengan lingkup atau bentuk yang diperlukan.Variasi 
bentuk KPS tersebut berbeda menurut “kepemilikan” 
atas aset atau “kewenangan dalam manajemen dari 
proyek”. Bentuk-bentuk KPS tersebut secara umum 
yang terkait dengan penelitian sebagai berikut: [Team 
KPS, 2002 :World Bank Team, 2004] 

1. Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract) 
Pemerintah memberikan wewenang kepada 
swasta dalam kegiatan operasional, perawatan 
dan kontrak pelayanan pada infrastruktur 
yang disediakan oleh pemerintah.Pihak 
swasta harus membuat suatu pelayanan 
dengan harga yang telah disetujui dan harus 
sesuai dengan standar performance yang telah 
ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari 
kontrak pelayanan ini dalam sektor air bersih 
dimana dari mengoperasikan WTP (water 
treatment plant), pendistribusian air, 
pembacaan meteran air, penarikan dan 
pengumpulan tagihan, serta operasional dan 
perawatan pipa.  

2. Kontrak Manajemen (Management Contract) 

Kontrak Manajemen adalah Perjanjian antara 

Pemerintah dengan perusahaan swasta dan 

masyarakat dengan harga tertentu yang 

disepakati kedua belah pihak bahwa pihak 

swasta setuju untuk melaksanakan manajemen 

perusahaan prasarana dan sarana pihak 

pemerintah, yang berupa pengoperasian 

dan/atau pemeliharaan sebagian atau seluruh 

bagian fasilitas atau pelayanan untuk jangka 

waktu tertentu (2 sampai 5 tahun). Kerjasama 

ini mempunyai kecenderungan untuk 

dilaksanakan secara berkesinambungan atau 

berjangka waktu lebih panjang. 

3. Kontrak Sewa (Lease Contract) 
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Kontrak  sewa  adalah  perjanjian  

kerjasama,dimana swasta menyewa suatu 

sistem dari prasarana, sarana atau peralatan 

pemerintah yang ada.Swasta mengoperasikan 

sistem tersebut dan menjual kepada pelanggan 

dan menarik biaya dari layanan tersebut.Pihak 

swasta membayar sewa ke pemerintah dengan 

harga yang lebih besar dari biaya akuisisi dan 

pembiayaan asset yang disewakan. Jangka 

waktu kerjasama diperlukan antara 5 sampai 

20 tahun. 

4. Bangun Kelola Alih Milik / BKAM 

(BuildOperate Transfer / BOT) 

Kontrak Bangun, Operasikan dan Transfer 

(Build, Operate and Transfer) digunakan 

untuk melibatkan investasi swasta pada 

pembangunankonstruksi infrastruktur baru. Di 

bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta 

akan digunakan untuk membangun dan 

mengoperasikan fasilitas atau sistem 

infrastruktur berdasarkan standar-standar 

performance yang disusun oleh pemerintah. 

5. Kontrak Konsesi 

Dalam   Konsesi,   Pemerintah   memberikan 

tanggung jawab dan pengelolaan penuh 

kepada kontraktor (konsesioner) swasta untuk 

menyediakan pelayanan-pelayanan 

infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, 

termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, 

pengumpulan dan manajemennya. 

 

BOT (Build Operate Transfer) 
Clifford W. Garstang, menyebutkan bahwa 

BOT adalah:  
“is a variety of type of project financing 
known as contractor provided financing. In 
the standard contractor provided financing a 
project entity may request proposal for the 
construction of a project pursuant to which the 
contractor will not only provided the materials 
and services needed to complete the project 
but will also provide or at least arrange the 
necessary financing. The contractor will also 
need to operate the project and use its cash 
flows to repay the debt it has incurred.” 
Maksudnya adalah berbagai jenis pembiayaan 

proyek yang dikenal sebagai kontraktor memberikan 
pembiayaan. Dalam kontraktor standar yang disediakan 
pembiayaan entitas proyek dapat meminta usulan untuk 
pembangunan proyek sesuai dengan yang kontraktor 
tidak hanya akan menyediakan bahan dan jasa yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tetapi juga 
akan memberikan atau setidaknya mengatur 
pembiayaan yang diperlukan. Kontraktor juga perlu 
untuk mengoperasikan proyek dan menggunakan arus 
kas untuk melunasi utang itu telah dikeluarkan.  

Menurut Netherlans, Case studies on 
BuildOperate Transfer menjelaskan bahwa, BOT 
merupakansalah satu model kontrak perjanjian yang 
digunakan pemerintah untuk pengalihan proyek 

pemerintah ke sektor privat dengan jangka waktu 
tertentu. Sektor privat dapat mendesain, membangun 
dan mengoperasikan fasilitas yang telah dibangun 
tersebut, yang telah dibangun tersebut, dan setelah 
masa konsesi habis segala fasilitas yang telah dibangun 
tersebut dialihkan atau dikembalikan kepada 
pemerintah. 

Menurut Andjar Pacha Wirana, Keuntungan 
pembiayaan dengan Sistem Build Operate Transfer 
(BOT) diantaranya keuntungan Bagi Pemerintah: yaitu 
Pemerintah dapat mengurangi penggunaan dana APBN 
dan mengurangi jumlah pinjaman; Dengan sistem BOT 
akanmenguntungkan secara finansial maupun secara 
administratif. Pemerintah tidak harus mangadakan 
studi kelayakan. Proyek akan dibiayai dan 
dilaksanakan oleh dan atas resiko dari pihak lain 
tersebut. Segi mutunya pun bisa diandalkan. 

 

Service Contract (Kontrak Manajemen) 
Menurut Osborne & Plastrik (1997:184), 

Service Contract merupakan suatu pendekatan 
dalampenyelenggaraan pelayanan publik yang 
menempatkan pengguna layanan sebagai pusat 
pelayanan, artinya kebutuhan dan kepentingan 
pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama 
dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan 
publik.  

Menurut Soeprapto, ada beberapa alasan 
mendasar mengapa diperlukan Service Contract dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yaitu;  

1. Service Contract diperlukan 
untukmemberikan kepastian pelayanan yang 
meliputi waktu/ biaya/ prosedur, dan cara 
pelayanan;   

2. Service Contract dapat memberikan 
informasimengenai hak dan kewajiban 
pengguna layanan/penyedia pelayanan, dan 
stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses 
penyelenggaraan pelayanan;   

3. Service Contract memberikan kemudahanbagi 
pengguna layanan warga dan stakeholder 
lainnya untuk mengontrol praktik 
penyelenggaraan pelayanan;   

4. Service Contract mempermudah 
manajemenpelayanan dalam memperbaiki 
kinerja penyelenggaraan pelayanan;   

5. Service Contrac tdapat membantu 
manajemenpelayanan untuk 
mengidentifikasikan kebutuhan dan aspirasi 
pengguna layanan dan stakeholder lainnya  

 
Faktor penentu  keberhasilan   dari   skema 
Public Private Partnership 

Berdasarkan hasil studi penerapan model 
public-private partnership Yusuf, Wallace 
danHackbart menyimpulkan tiga faktor kunci 
keberhasilan penerapan model public-private 
partnership. Faktor-faktor kunci tersebut adalah 
sebagai berikut: Faktor proses, faktor mitra/partner, 
faktor struktural  
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Faktor proses (process factor) yang harus 
dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan public-
private partnership dalam penyelenggaraaan 
barangpublik menurut (Yusuf, Wallace dan Hackbart: 
2006) adalah faktor-faktor yang mendasar bagi 
keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 
Faktor-faktor ini antara lain berkaitan dengan adanya 
alasan ekonomi bagi keterlibatan sektor swasta dalam 
penyelenggaraan barang publik yang seharusnya 
disediakan oleh pemerintah. 

Adapun faktor mitra (partner factors) 
berkaitan dengan isu-isu bagaimana memilih mitra 
yang tepat dan membangun hubungan kerja dengan 
mitra tersebut. Dalam memilih mitra kerja itu sendiri 
menurut Grimsey dan Lewis akan sangat tergantung 
pada proses tender yang diterapkan. Sedangkan faktor 
hubungan antara mitra yang terlibat berkaitan dengan 
masih adanya kontrol dan otoritas dari pemeritah 
terhadap mitra kerjanya dalam melaksanakan proyek-
proyek kemitraan, serta adanya kesepakatan antara 
pemerintah dan sektor swasta terhadap tujuan- 
tujuanyang penting yang ingin dicapai dari kemitraan 
tersebut termasuk di dalamnya tujuan yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah 
dalam model publi-private partnership membutuhkan 
adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan 
sektor swasta untuk menjaga keberlangsungan 
hubungan kerja tersebut dalam jangka panjang.  

Faktor terakhir dari keberhasilan penerapan 
model public private partnership dalam 
penyelenggaraan barang publik adalah faktor struktural 
(structural factors). Aspek-aspek yang termasuk 
dalamfaktor struktural ini antara lain peran dan 
tanggung jawab yang jelas dari pihak- pihak yang 
terlibat, adanya kontrak kerja yang berbasis kinerja dan 
adanya penegakkan akuntabilitas kontrak yang efektif. 
Misalnya berkaitan dengan kejelasan peran dan 
tanggung jawab pihak pihak yang bermitra, harus 
secara tegas dan jelas disebutkan dalam kontrak hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak.Karena 
dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban dari pihak-
pihak yang terlibat itulah kolaborasi antara pemerintah 
dengan sektor swasta dapat berjalan efisien dan 
memberikan kerangka yang jelas dalam 
mengimplementasikan dan menilai seluruh kegiatan 
yang dilakukan dalam model kemitraan tersebut. 
 

Metode Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Merujuk pada latar belakang masalah, 

perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka tipe penelitian yang 

digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini 
dilaksanakan di PDAM Kabupaten Gresik, PT Dewata 

Bangun Tirta, PT Drupadi Agung Lestari, Bank BRI 
Cabang Kartini Gresik, Bank Pembangunan Daerah 

Cabang Kartini Gresik dan PT Pos Indonesia Cabang 

Soetomo Gresik. Penentuan informan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik purposive pada 

keyinforman. Terknik pengumpulan data yang 

diapakaidalam penelitian ini adalah : Wawancara 
Mendalam, Obeservasi, Dokumentasi. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber data, 

yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi : Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik 
Kesimpulan atau Verifikasi. 
 
Pembahasan 
Model Public Private Partnership PDAM Giri Tirta 
Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan 
pelayanan sumberdaya air bersih  
Kesimpulan 

PDAM Kabupaten Gresik ingin terus 
berinovasi dalam mewujudkan visi perusahaan yaitu 

mewujudkan PDAM Giri Tirta sebagai perusahaan 

yang semakin sehat dan mampu memenuhi 
kebutuhanair minum masyarakat secara bertahap dan 

berkesinambungan dimana salah satunya adalahdengan 

cara mempermudah pelanggan dalam melakukan 
pembayaran Tagihan Rekening Air. Hal itu ditandai 

dengan kerjasama Payment Point yaitu suatu usaha jasa 

atau layanan secara online system dimana perbankan 
ditunjuk sebagai fasilitator oleh sebuah perusahan 

provider sebagai tempat pembayaran tagihan bagi 
pelanggannya. Kerjasama yang dijalin antara PDAM 

Giri Tirta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. 

Pihak BRI memberikan cara pembayaran rekening air 
dengan melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dimana 

tujuan dan manfaat dari fasilitas ini yaitu 

mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran 
tagihan air atau non air hanya melalui sms banking 

BRI, ATM BRI dan atau dapat langsung melalui Teller 
BRI hanya dengan menggunakan ID pelanggannya di 

BRI seluruh Indonesia. Dimulai pada tanggal 15 Mei 

2015, diadakan kerjasama antara PDAM Giri Tirta dan 
PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk terutama 

mengenai Penerimaan Pembayaran Tagihan Air dan 

Non Air Secara Online.  
Begitu juga dengan Kerjasama Payment Point 

antara PDAM Kabupaten Gresik dengan PT Pos 

Indonesia (Persero) Regional VII Jawa Timur yang 

dimulai sejak tanggal 17 September 2014 mengenai 

Penerimaan Pembayaran Rekening PDAM secara 

online. PDAM Kabupaten Gresik bekerjasama 

denganPT POS Indonesia dalam pengelolaan program 

POSPAY Online. Layanan pembayaran Online 

yangdiluncurkan oleh PT POS Indonesia dengan 

memberikan kemudahan kepada Masyarakat Indonesia 

khususnya Gresik dalam pembayran tagihan air. Hal 

yang sama juga adanya kerjasama Payment Point 

antara PDAM Kabupaten Gresik dengan PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dimulai 

sejak tanggal 21 Mei 2014 mengenai penerimaan 

Pembayaran Tagihan Air dan Non Air Secara Online. 

BPD menyediakan fasilitas online untuk membayar 

tagihan air hanya melalui SMS Banking atau ATM 

yang beroperasi selama 24 jam. Kemudian dalam 
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bidang infrastruktur penyedia air, PDAM Kabupaten 

Gresik bekerjasama dengan PT Drupadi Agung Lestari 

dengan bentuk kerjasama RUOT sejak tanggal 01 

Oktober Tahun 2012 tentang Kerjasama Peningkatan, 

Bangun, Guna dan Serah serta Perjanjian Jual Beli Air 

Curah Olahan dengan masa kerja sama selama 25 

tahun. Adanya perbaikan infrastruktur air yaitu 

peningkatan IPA 150 L/det menjadi 300 L/det dan 

Pembangunan IPA 100 L/det. PDAM Giri Tirta 

Kabupaten Gresik juga melakukan skema 

PublicPrivate Partnership yang dilakukan dengan PT 

DewataBangun Tirta dengan perjanjian BOT yang 

memiliki masa konsesi selama 25 tahun yang nantinya 

akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.  
PDAM Kabupaten Gresik yang mempunyai 

bermacam-macam mitra kerja baik sektor publik 

maupun sektor privat dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 2016 

 

Bentuk-bentuk skema Public 
PrivatePartnership terdapat dalam lima bentuk, namun 

dalamhal empiris berupa hasil temuan di lapangan dan 

bedasarkan studi dokumen, maka dapat disimpulkan 
bahwa mengalami skema Public Private Partnership 

yang sempurna walaupun PDAM Kabupaten Gresik 
tidak menjalankan pola atau modalitas Public 

PrivatePartnership secara keseluruhan. PDAM 

KabupatenGresik menjalankan dua model Public 
PrivatePartnership yaitu kerjasama service contract 

dan BOT. Service contract berupa kerjasama Payment 

Point yangdilakukan oleh Bank BRI, BPD dan PT Pos 
Indonesia dengan pengadaan pembayaran tagihan air 

secara online. Kemudian kerjasama BOT yang 
dilakukan olehPT Dewata Bangun Tirta dan kerjasama 

RUOT/ ROT yang merupakan variasi dari model BOT 

yang dilakukan oleh PT Drupadi Agung Lestari 
mengenai pembangunan infrastruktur air.  

Pihak PT Dewata Bangun Tirta dan PT 
Drupadi Agung Lestari sebagai sektor privat selain 
memberikan investasi berupa material sebesar 47 
Milyar dan 86 Milyar untuk pembangunan infrastruktur 
dalam upaya peningkatan pelayanan sumberdaya 
air.Serta kepercayaan yang dapat direfleksikan dalam 
penentuan PT Dewata Bangun Tirta dan PT Drupadi 
Agung Lestari menjadi salah satu rekan kemitraan 
dengan PDAM Kabupaten Gresik dari sekian banyak 
calon Badan Usaha yang ingin bermitra dengan PDAM 
Kabupaten Gresik. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
model kemitraan service contract berupa sistem 
payment poin ttelah memberikan kemanfaatan baik 
daripihak PDAM Kabupaten Gresik yaitu 
dipermudahkannya dalam hal pembayaran tagihan 
untuk meminimalkan tunggakan yang biasa terjadi 
sebelum diberlakukan Public Private Partnership 
melalui sistem Payment Point. Bagi pihak perbankan 
sendiri juga mendapatkan keuntungan dengan adanya 
kerjasama ini, yaitu mendapat tambahan pemasukan 
berupa biaya administrasi yang dikeluarkan masing-
masing pihak perbankan kepada pelanggan PDAM 
Kabupaten Gresik, biaya tersebut sudah menjadi hak 
bagi pihak perbankan yang akan digunakan untuk 
perbaikan fasilitas-fasilitas agar dapat memberi 
kenyamanan bagi masyarakat. 

 
Manfaat yang Dirasakan PDAM Giri Tirta 
Kabupaten Gresik atas Berlangsungnya skema  
Public Private Partnership 

Kelebihan atau kemanfaatan setelah 
melakukan model BOT pada Public 
PrivatePartnershipantara PDAM Kabupaten Gresik 
denganPT Dewata Bangun Tirta dan PT Drupadi 
Agung Lestarisemakin terlihat. Selain dari segi 
infrastruktur yang mengalami peningkatan, ada segi 
lain yang mengalami perubahan yang lebih baik setelah 
melakukan Public Private Partnership. Perubahan-
perubahan tersebut tentunya akan memberi dampak 
bagi kepuasan terhadap pelayanan masyarakat 
Kabupaten Gresik. Menurut profil PDAM Giri 
TirtaDan Rencana Pengembangan Tahun 2015 terdapat 
sistem peningkatan pelayanan, yaitu: 

1. Call Center 24 Jam  
2. Billing System  
3. Personalia System   
4. Sekretariat Sistem   
5. Online System   
6. Kerjasama Auto debet Bank Niaga   
7. Kerjasama Payment Point dengan Bank 

Jatim 
8. Kerjasama Payment Point dengan PT. Pos 

Indonesia 
Terdapat manfaat yang dirasakan oleh PDAM 

Kabupaten Gresik yaitu, mengurangi penggunaan 

anggaran PDAM Kabupaten Gresik untuk 

pembangunan infrastruktur penyediaan fasilitas 
pendistribusian air bersih karena PDAM Kabupaten 

Gresik telah menerima modal investasi sesuai dengan 

yang disepakati dalam Kontrak Perjanjian; PDAM 
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Kabupaten Gresik akan mendapatkan bantuan baik 

berupa financial maupun seacara teknis, PDAM 
Kabupaten Gresik selalu dibantu oleh PT Dewata 

Bangun Tirta setiap ada masalah maintenance yang 

berhubungan dengan penyuplaian air beserta fasilitas 
yang ada tanpa mengeluarkan dana; dapat 

mentrasformasikan keahlian yang dimiliki oleh sektor 

swasta PT Dewata Bangun Tirta dan PT Drupadi 
Agung Lestari dari segi teknik, dan operasional kepada 

sektor publik yaitu PDAM Kabupaten Gresik. 

Maka disimpulkan dari adanya skema 
PublicPrivate Partnership yang disepakati oleh 

PDAMKabupaten Gresik denganPT Dewata Bangun 
Tirta, PT Drupadi Agung Lestari, Bank BRI, Bank 

Jatim dan PT Pos Indonesia adalah saling 

menguntungkan masing-masing pihak. Manfaat yang 
dirasakan oleh PDAM Kabupaten Gresik yaitu, tidak 

hanya mendapat bantuan berupa finansial modal yang 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur air, tetapi 
juga mendapatkan bantuan secara teknis jika terjadi 

suatu hambatan di lapangan, PDAM juga dimudahkan 
dalampembayaran tagihan air melalui sistem payment 

point yang otomatis juga akan berdampak pada 

pendapatan PDAM Kabupaten Gresik. Sehingga 
keberhasilan dapat terlihat dan dirasakan langsung oleh 

masyarakat Gresik berupa kualitas, kuantitas dan 

kontinyuitas serta cakupan pelayanan mengalami 
peningkatan. PDAM Kabupaten Gresik juga dapat 

menghemat anggaran dari PDAM sendiri karena 
adanya bantuan modal dan juga mendapat bantuan 

berupa teknis yang berhubungan dengan masalah 

maintenance penyuplaian air. Hal tersebut sesuai 
dengan makna Partnership yang disampaikan oleh 

beberapa ahli di atas. 

 
Faktor Penentu Keberhasilan dari Public 
PrivatePartnership yang Dilakukan PDAM Giri 
TirtaKabupaten Gresik 

Faktor-faktor kunci tersebut adalah sebagai 
berikut: Faktor proses, faktor mitra/partner, faktor 
struktural.  

Faktor proses (process factor) yang harus 

dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan public-
private partnership dalam penyelenggaraaan 

kemitraanantara PDAM Kabupaten Gresik dengan PT 

Dewata Bangun Tirta, PT Drupadi Agung Lestari, 
Bank BRI, Bank Jatim dan PT Pos Indonesia 

mempunyai beberapa faktor. Faktor-faktor ini antara 

lain berkaitan komitmen yang terus menerus. Berbagai 
cara dilakukan agar hubungan baik akan tetap terjalin 

dan secara otomatis komitmen akan terwujud hingga 
masa konsesi berakhir. Sampai saat ini, antara PDAM 

Kabupaten Gresik tetap berkomitemen meneruskan 

skema BOT dalam Public Private Partnership agar 
tetap berlanjut, hingga menurut penilaian dari 

Pemendagri dan PU atau BPPSPAM mendapat 

predikat yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa antara kedua beah pihak telah 

serius untuk berkomitmen agar kemitraan ini tetap 
berlanjut.  

Adapun faktor mitra (partner factors) 
berkaitan dengan isu-isu bagaimana memilih mitra 

yang tepat dan membangun hubungan kerja dengan 
mitra tersebut. Dalam memilih mitra kerja itu terlihat 
sejak awal PDAM Kabupaten Gresik dalam 
menentukan Badan Usaha yang sesuai dengan tujuan 

mereka.Mereka membangun pola pikir positif dengan 
mengedepankan dan mengutamkan kepentingan 
masyarakat bahwa masyarakat Kabupaten Gresik harus 
dapat menikmati air dengan mudah terutama dengan 

memperluas cakupan pelayananan. Oleh karena itulah 
dalam model public-private partnership membutuhkan 
adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan 
sektor swasta untuk menjaga keberlangsungan 
hubungan kerja tersebut dalam jangka panjang.  
Faktor terakhir dari keberhasilan penerapan model 
public private partnership dalam penyelenggaraan 

barang publik adalah faktor struktural (structural 

factors). Aspek-aspek yang termasuk dalamfaktor 
struktural ini antara lain peran dan tanggung jawab 

yang jelas dari pihak- pihak yang terlibat, adanya 
kontrak kerja yang berbasis kinerja dan adanya 

penegakkan akuntabilitas kontrak yang efektif. 

Misalnya dalam temuan di lapangan, 
PDAMKabuapaten Gresik mempunyai hak perogratif 

untuk mendapat suplai air dari PDAM Kabupaten 

Gresik dan bertanggung jawab penuh atas air yang 
dikeluarkan di masyarakat Gresik. Sedangkan PT 

Dewata Bangun Tirta bertugas untu menyuplai air ke 
reservoir PDAM Kabupaten Gresik sesuai dengan 

standart kelayakan air, PT Dewata Bangun Tirta 

menguji kelayakan air ke laboratorium PT Sucofindo 
dan BTKL. Sehingga, PDAM Kabupaten Gresik 

mempercayai penuh akan kualitas air yang disuplai 

oleh PT Dewata Bangun Tirta. Kedua belah pihak juga 
bertanggung jawab akan Pengawasan kualitas air pada 

Instalansi Pengolahan Air, reservoir, dan pelanggan 
mengacu pada Permenkes Nomor 492/ MENKES/ 

PER/ IV/2010 dengan pengujian di beberapa lokasi 

sebagai berikut: Air baku di IPA Legundi, Air di IPA 
Legundi dan IPA Petiken, Air di reservoir Cerme dan 

Giri 1, Air dari PDAM Surabaya di reservoir 

Segoromadu, Air curah kerjasama PT Dewata Bangun 
Tirta dan PT Drupadi Agung Lestari serta Air di 

pelanggan  
Karena dengan adanya kejelasan hak dan 

kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat itulah 
kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta 
dapat berjalan efisien dan memberikan kerangka yang 
jelas dalam mengimplementasikan dan menilai seluruh 
kegiatan yang dilakukan dalam model kemitraan 
tersebut. Dengan faktor-faktor tersebut juga membuat 
suatu keberhasilan adanya skema Public 
PrivatePartnership yang dapat dibuktikan dengan 
penilaiandari Pemendagri dan PU atau BPPSPAM 
dengan predikat semakin baik dari tahun ke tahun.  

Pada akhirnya, kunci keberhasilan dari semua 
program yang ada adalah dukungan dan komitmen dari 
pemerintah, PDAM Kabupaten Gresik, PT Dewata 
Bangun Tirta sebagai Badan Usaha Swasta, Badan 
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Usaha Perbankan, dan asosiasi profesi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Gresik dan PDAM Kabupaten 
Gresik sebagai lokomotif dalam pelayanan air minum 

harus meningkatkan kemampuan kinerjanya jika 
program ini hendak mencapai sasaran dan selesai pada 
waktu yang telah ditentukan.Hal di atas adalah 
beberapa faktordalam memenuhi peningkatan dalam 
pelayanan publik. Diupayakan dalam program 

PublicPrivate Partnership diharapkan dapat 
menanganisegala permasalahan dalam pelayanan 
publik.  

Dapat disimpulkan dalam faktor penentu 

keberhasilan dalam skema Public Private Partnership 
masing-masing pihak telah membangun hubungan 

yang baik dengan membangun pola pikir positif dan 

saling berkomitmen untuk mengelola tujuan bersama 
yaitu dengan mensejahterakan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan sumberdaya air dengan 

pembangunan infrastruktur yang telah disepakati dalam 
Kontrak Perjanjian. Maing-masing pihak juga 

bertanggung jawab memonitor dan mengawasi untuk 
menghindari diskresi yang berlebihan, pihak PDAM 

Kabupaten Gresik dengan pihak yang bermitra dengan 

PDAM Kabupaten Gresik selain mereka membuat tim 
monev yang berperan untuk mengontrol berjalannya 

skema Public Private Partnership, mereka juga 

membuat sebuah laporan tertulis dimana akan 
dilaporkan ke pihak PDAM Kabupaten Gresik, laporan 

tiap bulan tersebut berisi segala kegiatan maupun 
masalah-masalah yang timbul selama berjalannya 

Public Private Partnership. Masing-masing pihak 

yangbermitra juga saling menciptakan kepercayaan 
satu sama lain dengan alokasi resiko yang dipertegas 

dalam Kontrak Perjanjian mengenaihak perogratif 

PDAM Kabupaten Gresik dan tanggung jawab PT 
Dewata Bangun Tirta sebagai rekan swasta yang 

menyuplai air ke reservoir PDAM Kabupaten Gresik. 
Kemudian saling bermusyawarah untuk mufakat 

dengan melibatkan pemerintah dalam mengantisipasi 

perbedaan budaya agar tidak menyebabkan ketegangan 
dalam berjalannya kerjasama, antara PDAM 

Kabupaten Gresik dengan PT Dewata Bangun Tirta, 

PT Drupadi Agung Lestari, Bank BRI, Bank Jatim dan 
PT Pos Indonesia harus saling menginformasikan 

mengisi serta membantu apabila ada masalah baik dari 
segi teknis maupun non teknis. Dengan mengetahui 

bahwa PDAM Kabupaten Gresik dengan PT Dewata 

Bangun Tirta PT Dewata Bangun Tirta, PT Drupadi 
Agung Lestari, Bank BRI, Bank Jatim dan PT Pos 

Indonesiamemiliki tugas sosial juga memiliki satu 

tujuan mengenai keberlanjutan dana yang telah 
diinvestasikan dalam hal keuntungan, ini 

memperlihatkan bahwa dalam skema Public 
PrivatePartnership ini terdapat tujuan yang diakui 

secarabersama. 
 
Kesimpulan 

Model Public Private Partnership (PPP) atau 

biasa dikenal dengan istilah Kemitraan Pemerintah 

Swasta (KPS) yang dijalankan oleh PDAM Kabupaten 

Gresik merupakan salah satu skema yang diharapkan 

dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi 

kekurangan pendanaan infrastruktur nasional ini. 

Menurut World Bank, model skema Public 

PrivatePartnership terdapat dalam lima bentuk, namun 

hasiltemuan dapat disimpulkan bahwa PDAM 

Kabupaten Gresik dengan sektor publik maupun sektor 

swasta telah mengalami skema Public Private 

Partnership yang sempurna. PDAM Kabupaten Gresik 

menjalankan dua model Public Private Partnership 

yaitu kerjasama service contract dan BOT. 

Servicecontract berupa kerjasama Payment Point 

yangdilakukan oleh Bank BRI, Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim dan PT Pos 

Indonesia dengan pengadaan pembayaran tagihan air 

secara online. Kemudian kerjasama BOT yang 

dilakukan olehPT Dewata Bangun Tirta dan kerjasama 

RUOT/ ROT yang juga merupakan refleksi dari model 

BOT yang dilakukan oleh PT Drupadi Agung Lestari 

mengenai pembangunan infrastruktur air. Oleh karena 

itu butuh adanya legalitas hukum yang mengikat model 

PublicPrivate Partnership tersebut agar dapat berjalan 

selarasdengan landasan hukum yang berlaku.  
Manfaat yang dirasakan oleh PDAM 

Kabupaten Gresik dengan adanya skema PublicPrivate 
Partnership untuk peningkatan sumber daya airbersih 
yaitu, mengurangi penggunaan anggaran PDAM 
Kabupaten Gresik untuk pembangunan infrastruktur 
penyediaan fasilitas pendistribusian air bersih karena 
PDAM Kabupaten Gresik telah menerima modal 
investasi sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak 
Perjanjian; PDAM Kabupaten Gresik mendapatkan 
bantuan finansial berupa investasi sebesar 47 Milyar 
dan 86 Milyar, PDAM Kabupaten Gresik selalu 
dibantu oleh PT Dewata Bangun Tirta dan PT Drupadi 
Agung Lestari setiap ada masalah maintenance yang 
berhubungan dengan penyuplaian air beserta fasilitas 
yang ada tanpa mengeluarkan dana. Selain itu, telah 
meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan 
air yang dapat diukur dalam beberapa dimensi, yaitu: 
meningkatnya cakupan pelyanan pada tahun 2015 yang 
telah mencapai 83.153 unit dari jumlah penduduk 
Kabupaten Gresik sebanyak 1.341.774 jiwa. 
Meningkatnya kualitas air yang memperoleh predikat 
sehat sesuai dengan penilaian dari Permendagri. 
Bertambahnya kuantitas air yang disuplai PT Dewata 
Bangun Tirta kini mencapai 200 liter per detiknya 
dengan maksimal penyupaian sebesar 210 liter per 
detiknya. Bertambahnya kuantitas air yang disuplai PT 
Drupadi Agung Lestari kini mencapai 300 liter per 
detiknya. Meningkatnya kontinuitas air, yaitu 
pelanggan mendapatkan distribusi air selama 24 jam. 
Serta menurunnya tingkat kehilangan air terutama pada 
tahun 2015 pendistribusian air yang semakin efektif 
dan lancar dengan minimalnya kebocoran. Kemudian, 
manfaat dari kemitraan dengan pihak perbankan yaitu 
Bank BRI, Bank Jatim dan Pos Indonesia adalah dapat 
meringankan pekerjaan PDAM Kabupaten Gresik pada 
bidang pembayaran tagihan air. Dengan kemudahan-
kemudahan dan inovasi yang diberikan oleh pihak 
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perbankan dapat mempermudah masyarakat untuk 
pembayaran tagihan tanpa harus mendatangi loket 
pembayaran di Kantor Pusat PDAM Kabupaten Gresik. 
Dengan adanya ATM dan SMS Banking yang 
beroperasi selama 24 jam, masyarakat dengan 
mobilitas yang tinggipun tidak perlu dipersulit lagi 
dalam pembayaran tagihan air, masyarakat tidak perlu 
mengantri layaknya di loket pembayaran. Kemudahan 
dan kepraktisan dalam pembayaran tagihan air tersebut 
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal 
pembayaran tagihan air, sehingga bagi pihak PDAM 
Kabupaten Gresik sendiri dapat meningkatkan 
pendapatan dan menimilasir tunggakan pembayaran 
tagihan air di PDAM Kabupaten Gresik. 
 

Faktor keberhasilan dari semua program yang 
ada adalah dukungan dan komitmen dari pemerintah, 
PDAM Kabupaten Gresik, PT Dewata Bangun Tirta 
dan PT Drypadi Agung Lestari sebagai Badan Usaha 

Swasta dan Badan Usaha Perbankan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Faktor 
penentu keberhasilan dalam skema Public 
PrivatePartnership masing-masing pihak telah 

membangunhubungan yang baik dengan membangun 
pola pikir positif dan saling berkomitmen untuk 
mengelola tujuan bersama yaitu dengan 
mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan sumberdaya air dengan pembangunan 

infrastruktur yang telah disepakati dalam Kontrak 
Perjanjian. 
 
Saran  

Bedasarkan kesimpulan di atas, terdapat suatu 
hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan skema Public Private Partnership antara 
PDAM Kabupaten Gresik yang menyangkut tiga hal 
yaitu yaitu model kemitraan antara PDAM Giri Tirta 
Kabupaten Gresik dan kemanfaatan serta faktor 
penentu yang merupakan keberhasilan dari 
PublicPrivate Partnership pada peningkatan 
pelayanansumber daya air PDAM Giri Tirta Kabupaten 
Gresik. Bedasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh 
peneliti, diantaranya : 
 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik   
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 
model BOT dan service contract di Kabupaten 
Gresik, Pemerintah Daerah harus ada landasan 
hukum yang kuat atau peraturan khusus yang 
mengatur tentang mekanisme pelaksanaan 
kemitraan dengan menggunakan model BOT 
dan service contract agar ada kepastian hukum 
yang menaunginya.   

2. Pihak PDAM Kabupaten Gresik   
PDAM Kabupaten Gresik harus segara 
mengadakan pengawasan khusus pada 
collecting agent ataupun mitra kerja agar 
system payment point online bank 
dapatberjalan dengan baik sehingga tidak ada 
penggelapan yaitumodelkemitraanantara dana 
pendapatan tagihan air yang seharusnya masuk 

ke account PDAM Kabupaten Gresik.   
3. Mitra kerja PDAM Kabupaten Gresik   

a. Dengan berbagai keberhasilan atau 
kemanfaatan yang dirasakan oleh PDAM 
Kabupaten Gresik, tidak membuat pihak 
yang bermitra cepat puas sehingga 
lengah dengan memonitor berjalannya 
skema Public Private Partnership.  
Hendaknya antara pihak yang bermitra 
dapat berkolaborasi dengan cara yang 
kreatif sehingga memunculkan inovasi 
baru dengan tujuan memudahkan 
masyarakat baik dalam menikmati air 
bersih ataupun dalam hal pembayaran 
tagihan   

b. Untuk meningkatkan beberapa faktor 
yang menjadi penentu keberhasilan 
kemitraan adalah dengan menciptakan 
hubungan yang seimbang dan tidak ada 
dominasi satu sama lain baik dalam 
pengambilan keuntungan maupun 
penanganan masalah.   

c. Dalam mempertahankan suatu komitmen 
antara PDAM Kabupaten Gresik dengan 
sektor publik maupun sektor swasta, 
harus disertai dengan perbuatan-
perbuatan real yang telah diatur dalam 
Kontrak Perjanjian yang berguna untuk 
menjaga kepercayaan satu sama lain. 
Agar terhindar dari kesalahpahaman 
dalam melakukan kemitraan ini. 

4. Untuk penelitian selanjutnya   
Bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu 
dikaji lebih lanjut. Karena penelitian ini masih 
melihat dari segi pelaksanaan dan juga 
kemanfaatan serta faktor penentu keberhasilan 
dari diberlakukannya skema public 
privatepartnership. Sehingga masih banyak 
yangperlu dikaji. Oleh sebab itu, untuk 
penelitian selanjutnya dapat membahas 
mengenai tema yang sama, akan tetapi dengan 
melihat dari sudut pandang lain. Misalnya, 
dari segi hukum, budaya maupun dari segi 
ekonomi. 
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