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KATA PENGANTAR 
Buku Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ini 
disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bersama dalam menghitung tarif pelayanan air 
limbah domestik dengan dasar perhitungan sesuai dengan kaidah-kaidah pola perhitungan tarif, sistem 
teknik yang diterapkan dan perhitungan keuangan yang lazim digunakan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 menyatakan bahwa 
urusan air limbah domestik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar. Terkait dengan retribusi pelayanan air limbah domestik, sesuai Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
memungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu retribusi jasa umum yang diberikan 
pemerintah daerah adalah retribusi atas penyedotan kakus dan retribusi atas pengolahan limbah cair. 

Pola pelayanan air limbah domestik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah terdiri dari dua 
sistem yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Perbedaan pola pelayanan tersebut berakibat pada 
perbedaan dalam metode perhitungan tarif pelayanan SPALD. Terkait hal tersebut, maka buku 
pedoman ini meliputi pedoman perhitungan tarif SPALD-S dan pedoman perhitungan tarif SPALD-T. 

Besaran tarif pelayanan SPALD, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas dan 
profesionalisme pelayanan. Oleh karena itu penting sekali adanya pola perhitungan tarif yang sesuai 
dengan beban operasional pelayanan untuk menutupi Harga Pokok Penjualan Jasa Layanan (Break Even 
Point/BEP).  

Buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian A berisi penjelasan umum, bagian B berisi perhitungan 
tarif SPALD-S, dan bagian C yang berisi perhitungan tarif SPALD-T. Dengan diterbitkannya Pedoman 
Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD ini, diharapkan para pihak terkait dapat mempergunakannya 
untuk menghitung atau mengevaluasi tarif pelayanan air limbah domestik yang akan maupun sudah 
diterapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mengurangi beban subsidi 
APBD atau beban bagi penyedia jasa layanan. 
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DEFINISI 
Air Limbah Domestik : Air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan 

permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, 
apartemen, dan asrama 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD) 

: Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan 
pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah 
domestik 

SPALD Setempat (SPALD-S) : Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air 
limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur 
hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem 
Pengolahan Lumpur Tinja 

SPALD Terpusat (SPALD-T) : Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air 
limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem 
Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan 
air permukaan 

Instalasi Pengolahan Lumpur 
Tinja (IPLT) 

: Instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanyamenerima 
dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-Sistem 
Pengolahan Setempat 

Instalasi Pengolahan Air 
Limbah Domestik (IPALD) 

: Bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah 
domestik 

Pemerintah Daerah : Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 

Tarif : Nilai besaran beban yang diperhitungkan dalam satuan Rupiah 
per Tangki Septic (TS) yang menjadi dasar penetapan Tarif 
kepada masyarakat/ pelanggan. 

Retribusi : Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 
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KIR : Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-
bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis dan layak jalan 
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I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang meningkat secara tajam dari tahun ke tahun berakibat pada 
meningkatnya produksi air limbah domestik yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama apabila 
air limbah domestik tersebut tidak diolah sebelum dibuang ke badan air.  

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan 
dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah 
domestik. Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPALD, sistem fisik (teknik) dan non 
fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) bersinergi dalam 
kesatuan yang utuh untuk melaksanakan pelayanan pengolahan limbah domestik kepada masyarakat 
menuju pada pelayanan yang prima dan profesional. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa air 
limbah domestik merupakan sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Artinya setiap pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan pelayanan air limbah domestik 
bagi setiap warga negara, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
Tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam SPM Pekerjaan Umum, kualitas pelayanan air limbah 
domestik yang diberikan kepada masyarakat harus bersifat aman, artinya lumpur tinja yang diolah 
pada tangki septik harus disedot dan diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sampai 
aman dibuang ke badan air. Saat ini institusi pengelola air limbah domestik yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dapat berbentuk dinas, UPTD, BLUD, maupun BUMD. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan 
bahwa pemerintah daerah dapat memungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan 
dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Atas pelayanan 
air limbah domestik yang diberikan, pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan 
tersebut. Salah satu upaya yang dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan air limbah domestik 
adalah adanya keseimbangan tarif pelayanan dengan kualitas pelayanan. Oleh karena sulit untuk 
memberikan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas tanpa dukungan imbal balik berupa tarif 
pelayanan yang minimal dapat menutup Harga Pokok Penjualan Jasa Layanan (Break Even Point/BEP). 
Penyebab besaran tarif pelayanan air limbah domestik tidak mampu menutup Harga Pokok Penjualan 
Jasa Layanan adalah belum diperhitungkannya beban-beban operasional pelayanan yang seharusnya 
ada. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik. 
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Pola pelayanan air limbah domestik yang diberikan oleh pengelola air limbah domestik dapat berupa:  

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)  

Sistem ini terdiri atas komponen sub-sistem pengolahan setempat, pengangkutan dan pengolahan 
lumpur tinja. Dari ketiga komponen SPALD-S tersebut, pengelola air limbah domestik memberikan 
pelayanan berupa penyedotan lumpur tinja dari tangki septik, yang selanjutnya diangkut ke Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk diolah sampai memenuhi baku mutu. Oleh karena itu pada 
sistem ini pelanggan dikenakan beban operasional berupa beban pengangkutan dan beban pengolahan 
lumpur tinja. 

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 

Sistem ini terdiri atas komponen sub-sistem pelayanan, pengumpulan dan pengolahan terpusat. Dari 
ketiga komponen SPALD-T tersebut, pengelola air limbah domestik memberikan pelayanan mulai dari 
sub-sistem pengumpulan dimana terdapat jaringan perpipaan air limbah domestik termasuk sarana 
prasarana pendukungnya (lubang inspeksi, lubang kontrol (manhole), stasiun pompa, dan lain-lainl) 
yang mengalirkan air limbah domestik dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik 
(IPALD). Oleh karena itu pada sistem ini pelanggan dikenakan beban operasional berupa beban 
jaringan perpipaan dan beban pengolahan terpusat. 

Karena perbedaan beban operasional pada kedua sistem tersebut, maka pola perhitungan besaran 
tarif pelayanan pada masing-masing sistem juga berbeda. Dengan disusunnya Pedoman Perhitungan 
Tarif Pelayanan SPALD ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menghitung atau mengevaluasi 
retribusi SPALD yang akan atau sudah diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi 
masyarakat dan mengedepankan pelayanan yang berkualitas dan professional. 

1.2. Tujuan 
Tujuan disusunnya Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD adalah agar diperoleh pemahaman 
yang sama dalam menghitung dan menetapkan besaran tarif pelayanan air limbah domestik, sesuai 
dengan pola operasional pelayanan serta adanya keseimbangan antara kualitas dan profesionalisme 
pelayanan dengan besaran tarif yang diterapkan. 

1.3. Sasaran 

Sasaran disusunnya Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD adalah agar dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam menghitung besaran tarif pelayanan air limbah domestik oleh lembaga pengelola, 
antara lain: 



18 

• Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi besaran tarif pelayanan air 
limbah domestik yang menjadi kewenangannya; 

• UPTD maupun BLUD 
• BUMD yang melakukan pelayanan air limbah domestik; 
• Kelompok masyarakat yang memberikan jasa pelayanan air limbah domestik; serta 
• Para stakeholder lainnya. 

1.4. Landasan Hukum 

Pelayanan air limbah domestik dan perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik berdasarkan pada  
peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan dan Pemukiman 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk 
Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan 



19 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik  

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan 
Layanan Umum Daerah 

1.5. Alur Penyusunan Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  

Alur proses dalam rangka Penyusunan Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik (SPALD), adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pola pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa kepada pelanggan, terhitung 
sejak lumpur tinja pada tangki septik disedot sampai dengan lumpur tinja diolah di IPLT (untuk 
SPALD-S) atau sejak air limbah domestik masuk ke jaringan perpipaan untuk dialirkan menuju 
IPALD untuk diolah sampai memenuhi baku mutu.  

2. Menginventarisir komponen pada pola pelayanan yang mengandung beban keuangan atau beban 
yang dapat dinilai dengan uang. 

3. Menetapkan standar-standar pada setiap komponen pada pola pelayanan agar dapat dihitung 
besaran beban yang akan diperhitungkan dalam tarif pelayanan SPALD dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

4. Menginventarisir ketentuan hukum yang berlaku serta standar keuangan yang berlaku umum. 

5. Menyusun formula perhitungan besaran tarif pelayanan air limbah domestik berdasarkan standar-
standar yang telah ditetapkan. 

6. Studi kasus (contoh) perhitungan tarif, untuk mempermudah pemahaman dalam mengaplikasikan 
pedoman ini.  
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Diagram proses perhitungan tarif pelayanan air limbah domestik dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1-1 : Alur Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD 
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II. KARAKTERISTIK PENGELOLA AIR 
LIMBAH DOMESTIK DALAM 
PENERAPAN TARIF  

Pengelola air limbah domestik yang ada di Indonesia antara lain dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

2.1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Salah satu lembaga pengelola SPALD di daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD 
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu 
pada dinas daerah. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan tugas penunjang 
adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
organisasi induknya. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Pada pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh UPTD, biaya yang timbul dari 
pelayanan jasa publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat 
sebagai penerima pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, terkait biaya/tarif pelayanan publik. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, terkait penetapan 
tarif  oleh pemerintah daerah diberikan diskresi dalam penetapan tarif. Hal ini dilakukan sebagai 
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam penetapannya, pemerintah daerah 
menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah. 

Pungutan atas tarif pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah disebut sebagai retribusi daerah. Pengertian retribusi 
daerah pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
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Pada layanan air limbah domestik, objek dan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut meliputi: 

a. Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, meliputi: 

• Pelayanan penyediaan kakus 
• Pelayanan penyedotan kakus 

b. Objek Retribusi Pengolahan Air Limbah Domestik, meliputi pelayanan pengolahan limbah cair 
rumah tangga, perkantoran, dan industri. 

Perhitungan tarif pelayanan SPALD yang dilakukan oleh UPTD hanya memperhitungkan beban 
operasional dan pemeliharaan, tanpa memperhitungkan keuntungan. Pemerintah daerah dapat 
menetapkan kebijakan atas pemberlakuan retribusi terhadap penggolongan dan pengelompokkan 
pelanggan SPALD dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan azas keadilan. 

2.2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah 
pada umumnya. 

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek Bisnis Yang Sehat 
adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam 
rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.  

Permendagri No. 79 Tahun 2018 menyebutkan bahwa BLUD dapat memungut jasa layanan kepada 
masyarakat penerima layanan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. 
Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dalam bentuk tarif 
layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi 
dana. Tarif tersebut termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh 
atau sebagian dari biaya per unit layanan, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan 
disampaikan kepada pimpinan DPRD. 

Perhitungan tarif pelayanan SPALD yang dilakukan oleh BLUD harus memperhitungkan beban 
operasional dan pemeliharaan, tanpa mencari keuntungan. Pemerintah daerah dapat menetapkan 
kebijakan atas pemberlakuan tarif layanan terhadap penggolongan dan pengelompokkan pelanggan 
SPALD dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan azas keadilan. 
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2.3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pendirian 
BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: 

a. Perusahaan Umum Daerah 

Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan 
tidak terbagi atas saham. 

b. Perusahaan perseroan Daerah 

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang 
modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. 

BUMD merupakan salah satu lembaga pengelola SPALD di daerah, sebagai contoh di Kota Bandung, 
layanan air limbah dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung, 
Perumda Kota Surakarta, Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin, dan 
PD PAL Jaya DKI Jakarta. 

Biaya yang timbul dari pelayanan jasa publik, dalam hal ini pelayanan air limbah domestik, yang 
diberikan BUMD pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat sebagai 
penerima pelayanan publik. Besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat, sebagai penerima 
pelayanan publik harus sesuai dengan kemampuan/daya beli masyarakat serta mempertimbangkan 
keberlangsungan/ kontinuitas dan pengembangan layanan. 

Biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai penerima layanan biasa disebut dengan tarif 
pelayanan. Tarif pelayanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh 
penyedia jasa layanan kepada pengguna jasa layanan. Besaran tarif pelayanan ditetapkan oleh Kepala 
Daerah dengan persetujuan DPRD, hal ini sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Perhitungan tarif pelayanan SPALD yang dilakukan oleh BUMD harus memperhitungkan beban 
operasional dan pemeliharaan, serta dapat memperhitungkan keuntungan sebagai investasi untuk 
bangunan atau peralatan pengolahan air limbah domestik. Pemerintah Daerah dapat menetapkan 
kebijakan atas pemberlakuan retribusi terhadap penggolongan dan pengelompokkan pelanggan 
SPALD dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan azas keadilan 
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I. POLA PELAYANAN SPALD-S 
1.1. Pola Pelayanan SPALD-S 

Pengetahuan terkait dengan “pola operasional pelayanan (business logic)” diperlukan untuk 
menyusun besaran tarif pelayanan SPALD, karena melalui business logic pelayanan pengolahan air 
limbah domestik akan dapat diindentifikasi seluruh beban operasional pelayanan pada setiap 
komponen pelayanan. 

Dalam hal pelayanan SPALD–S, pengelolaan air limbah domestik dimulai dari menyedot lumpur tinja 
dari tangki septik di lokasi sumber (sub-sistem pengolahan setempat), selanjutnya lumpur hasil olahan 
diangkut dengan kendaraan pengangkut (sub-sistem pengangkutan) ke IPLT (sub-sistem pengolahan 
lumpur tinja).  

Dalam buku ini, sub sistem pengolahan lumpur tinja pada SPALD-S dikelompokkan menjadi 2 sub 
sistem, yaitu: 

Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Konvensional, merupakan sistem pengolahan lumpur 
tinja yang pengoperasian dan pengolahannya menggunakan peralatan mekanikal dan elektrikal secara 
minimal.  

Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Mekanis, merupakan sistem pengolahan lumpur tinja 
yang mayoritas unit pengolahannya menggunakan komponen mekanikal dan elektrikal.  

Adapun komponen pelayanan SPALD-S dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1-1 : Komponen Pelayanan SPALD-S 

   

   

   

Sub-Sistem Pengolahan 
Setempat 

Sub-Sistem Pengangkutan Sub-Sistem Pengolahan Lumpur 
Tinja (IPLT) 

Tangki Septik Individual, 
Komunal dan MCK 

Truk Tinja Instalasi Pengolahan Lumpur 
Tinja (IPLT) 
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1.2. Beban Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD-S 

Dalam perhitungan tarif pelayanan SPALD-S, hanya memperhitungkan beban pelayanan yang 
ditanggung oleh pemberi jasa layanan air limbah domestik, yaitu beban pada sub-sistem pengangkutan 
dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sedangkan beban pada sub-sistem pengolahan setempat 
menjadi tanggung jawab pelanggan. Adapun beban yang merupakan tanggung jawab pemberi jasa 
layanan air limbah domestik adalah sebagai berikut: 

1. Beban Pengangkutan 

Beban ini dimulai dari kendaraan (truk) penyedot lumpur tinja keluar dari garasi di IPLT menuju 
rumah pelanggan untuk melakukan penyedotan tangki septik sampai kembali ke IPLT untuk 
membuang lumpur tinja di IPLT. Beban pengangkutan meliputi: 

• Beban tenaga kerja pengangkutan  

• Beban BBM kendaraan pengangkutan  

• Beban pompa penyedotan  

• Beban perijinan kendaraan pengangkutan  

• Beban pemeliharaan kendaraan pengangkutan  

• Beban penyusutan kendaraan pengangkutan  

2. Beban Pengolahan Lumpur Tinja 

Komponen beban ini dimulai dari pembuangan lumpur tinja di IPLT sampai dengan lumpur tinja 
siap dibuang ke badan air setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang 
berlaku. Beban pengolahan lumpur tinja terdiri dari: 

• Beban tenaga kerja pengolahan lumpur tinja  

• Beban energi (listrik/BBM) IPLT  

• Beban bahan kimia  

• Beban pemeliharaan IPLT  

• Beban penyusutan aset pengolahan lumpur tinja  

Selain kedua beban di atas, juga terdapat beban operasional lainnya untuk mendukung pelayanan 
yang diberikan oleh pemberi jasa layanan air limbah domestik. 

3. Beban Operasional Lainnya 

Beban ini merupakan beban penunjang yang diperlukan untuk operasional pelayanan SPALD-S, 
seperti: 



28 

• Beban pemasaran (sosialisasi) 

• Beban umum dan administrasi 

• Beban analisa laboratorium  

• Beban bahan kimia untuk laboratorium  

• Beban penyusutan aset fasilitas pendukung 

 

 

Pada buku ini, dilakukan standardisasi terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam perhitungan. 
Standar ini dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Adapun variabel yang telah 
dilakukan standardisasi adalah: 

  

  

• Jika pengelola air limbah domestik adalah UPTD, maka  beban penyusutan terhadap 
kendaraan pengangkutan, aset pengolahan lumpur tinja, dan aset fasilitas pendukung 
sifatnya optional untuk diperhitungkan dalam tarif. Beban penyusutan tersebut perlu 
diperhitungkan apabila seluruh aset dikelola oleh BUMD. 

• Dalam menghitung tarif, karena masa berlakunya lebih dari 1 tahun, maka perhitungan 
proyeksi tarif menambahkan parameter penyesuaian tahunan dengan acuan tingkat inflasi 
tahunan. 

a. Waktu 

Dalam menghitung beban tenaga kerja ditetapkan 1 hari = 8 jam kerja, 1 minggu = 40 jam kerja. 

b. Volume 

Dalam menghitung tarif  ditentukan bahwa volume lumpur tinja yang disedot rata-rata adalah 1,5 
m3 untuk satu kali pelayanan pada pelanggan tangka septic. 

c. Jumlah Tangki Septic 

Perhitungan jumlah tangka septic yang dilayani adalah jumlah tangka septic yang mendapat 
pelayanan dalam periode 1 tahun. Dengan mempertimbangkan penyedotan per Tangki Septic adalah 
3 tahun sekali maka potensi jumlah tangka septic yang akan mendapat layanan pada suatu daerah 
adalah 3 (tiga) kali potensi penyedotan 1 tahun. 
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II. METODOLOGI PERHITUNGAN 
TARIF SPALD-S 

Beban adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan 
kemungkinan akan terjadi (belum terjadi) untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pola pelayanan SPALD-
S yang disajikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beban-beban yang dikeluarkan dalam proses 
pelayanan SPALD-S diawali sejak penyedotan air limbah domestik (lumpur tinja) dari sumber sampai 
dengan pengolahan di IPLT. Beban dalam proses pelayanan SPALD-S terdiri dari 3 kelompok beban, 
yaitu beban pengangkutan, beban pengolahan lumpur tinja, dan beban operasional lainnya. 

2.1. Persiapan Perhitungan 

Perhitungan biaya dasar dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat 
harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta 
rencana sumber pendanaannya. 

Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:   

a. komponen Biaya Pengangkutan;   

b. komponen Biaya Pengolahan;  

c. komponen Operasional Lainnya 

d. data historis tingkat inflasi setempat;  

e. volume lumpur tinja diolah;  

f. kelompok dan kategori pelanggan;  

g. jumlah pelanggan per kategori pelanggan;  

h. tarif yang berlaku (eksisting) bila ada;  

i. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan   

j. upah minimum provinsi. 
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2.2. Diagram Alir Perhitungan Tarif 

 

Mulai

Penumpulan 
Data

Penyiapan 
Dokumen

PERHITUNGAN 
TARIF DASAR

Menghitung 
Beban 

Pengangkutan

• Tenaga Kerja
• BBM
• Pompa
• Perijinan
• Pemeliharaan
• Penyusutan

Menghitung 
Beban 

Pengolahan 
Lumpur Tinja

• Tenaga Kerja
• Listrik
• Kimia
• Pemeliharaan
• Penyusutan

Menghitung 
Beban 

Operasional 
Lainnya

• Beban 
Pemasaran

• Umum dan 
Administrasi

• Bahan Kimia 
Lab.

• Analisa Lab
• Penyusutan

PROYEKSI TARIF 
DASAR

DATA HISTORIS 
INFLASI DAN 

PROYEKSI

STRUKTUR TARIF

Komposisi 
Pelanggan

Selesai
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2.3. Beban Pengangkutan 

Beban pengangkutan adalah seluruh beban yang timbul untuk mendukung aktivitas pengangkutan 
lumpur tinja sejak kendaraan pengangkut berangkat dari IPLT sampai dengan kembali ke IPLT. Beban 
pengangkutan terdiri atas: 

2.2.1. Beban Tenaga Kerja Pengangkutan 

Beban ini merupakan beban gaji/upah/honor supir dan operator dalam pelaksanaan pekerjaan 
penyedotan dan pengangkutan. Besaran gaji/honor/upah supir dan operator dihitung berdasarkan 
Upah Minimum Regional (UMR). Alokasi beban tenaga kerja kedalam tarif pelayanan adalah per jam 
layanan pengangkutan yang telah dilakukan standardisasi yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu 
(sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 

2.2.2. Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Pengangkutan 

Beban ini merupakan nilai nominal BBM yang digunakan oleh kendaraan pengangkut (truk penyedot) 
untuk melakukan penyedotan terhitung sejak truk berangkat dari IPLT sampai ke lokasi sumber dan 
kembali ke IPLT (pulang–pergi). Alokasi beban BBM truk penyedot berdasarkan standar kelompok 
pelanggan berdasarkan jarak dari IPLT, pemakaian BBM per km dan harga BBM per liter. 

2.2.3. Beban Pompa Penyedotan 

Beban ini merupakan beban operasional dalam proses penyedotan dari tangki septik di lokasi sumber 
sampai ke kendaraan pengangkut (truk penyedot). Beban operasional penyedotan berupa BBM yang 
diperlukan untuk mengoperasikan pompa sedot selama masa penyedotan. Alokasi beban penyedotan 
kedalam tarif pelayanan berdasarkan nilai nominal beban energi yang digunakan untuk 
mengoperasikan pompa penyedotan dengan memperhitungkan jangka waktu penyedotan. 

2.2.4. Beban Perijinan Kendaraan Pengangkutan 

Beban ini merupakan beban yang terkait dengan perijinan kendaraan pengangkutan, yaitu: 

a. Perpanjangan STNK 

b. Pelaksanaan KIR kendaraan 

c. Perijinan lainnya 

Jangka waktu berlakunya perijinan tersebut bervariasi antara 3 bulan sampai 5 tahun. Alokasi beban 
perijinan ke dalam tarif pelayanan sesuai dengan standar lumpur tinja yang disedot satu kali pelayanan. 
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2.2.5. Beban Pemeliharaan Kendaraan Pengangkutan 

Beban ini merupakan beban yang diperlukan untuk memelihara kendaraan pengangkutan agar selalu 
dalam kondisi siap digunakan. Beban pemeliharaan kendaraan pengangkutan meliputi: 

a. Servis kendaraan 

b. Penggantian oli 

c. Penggantian spare part 

d. Penggantian ban 

e. Pencucian tangki kendaraan 

f. Beban pemeliharaan lainnya sepanjang bukan belanja modal 

Alokasi beban pemeliharaan kendaraan kedalam tarif pelayanan dihitung berdasarkan rata-rata beban 
pemeliharaan per kendaraan. Beban pemeliharaan dihitung sesuai dengan waktu yang telah dilakukan 
standardisasi yaitu  365 hari atau selama satu tahun. 

2.2.6. Beban Penyusutan Kendaraan Pengangkutan 

Beban ini merupakan beban penyusutan atas kendaraan pengangkut (truk penyedot) yang digunakan 
dalam proses pelayanan. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 
96/PMK.03/2009, kendaraan pengangkutan memiliki tarif penyusutan sebesar 12,5% dengan masa 
manfaat 8 tahun. Alokasi beban penyusutan kendaraan pengangkut (truk penyedot) dihitung sesuai 
dengan waktu yang telah dilakukan standardisasi 365 hari atau selama setahun. 

2.4. Beban Pengolahan Lumpur Tinja 

Beban pengolahan lumpur tinja adalah seluruh beban operasional sejak dari truk penyedot membuang 
muatan air limbah domestik (lumpur tinja) ke IPLT untuk diolah, sampai dengan air limbah domestik 
tersebut telah memenuhi baku mutu untuk dibuang ke badan air, dengan kata lain seluruh beban 
operasional IPLT untuk mengolah lumpur tinja atau air limbah domestik. 

Pengolahan air limbah domestik dalam pelayanan SPALD-S terdiri dari 2 sistem, yaitu: 

a. Beban Pengolahan Konvensional 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada sistem pengolahan konvensional ini operasi dan proses 
pengolahannya tidak menggunakan peralatan mekanikal dan elektrikal. Oleh karena itu pada 
perhitungan tarif  pelayanan SPALD-S dengan sistem pengolahan konvensional tidak 
memperhitungkan beban energi peralatan pengolahan. Beban yang diperhitungkan adalah beban 
pemeliharaan IPLT, tenaga kerja pengolahan lumpur tinja, dan penyusutan aset pengolahan 
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lumpur tinja. Jika sistem konvensional menggunakan bahan kimia yang diinjeksikan tanpa 
peralatan mekanik, maka beban bahan kimia tetap diperhitungkan. 

Perhitungan beban pengolahan konvensional meliputi seluruh komponen beban pengolahan yang 
telah diuraikan sebelumnya, terdiri dari: 

• Beban tenaga kerja pengolahan lumpur tinja 

• Beban bahan kimia (jika ada) 

• Beban pemeliharaan IPLT 

• Beban penyusutan aset pengolahan lumpur tinja 

b. Beban Pengolahan Mekanik 

Sistem pengolahan mekanik merupakan sistem pengolahan air limbah domestik dimana pada 
operasi dan proses pengolahannya menggunakan peralatan mekanikal dan elektrikal. Perhitungan 
beban pengolahan mekanik meliputi seluruh komponen beban pengolahan yang telah diuraikan 
sebelumnya, yang terdiri dari: 

• Beban tenaga kerja pengolahan lumpur tinja 

• Beban energi (listrik/BBM) IPLT 

• Beban bahan kimia (jika ada) 

• Beban pemeliharaan IPLT 

• Beban penyusutan aset pengolahan lumpur tinja 

2.3.1. Beban Tenaga Kerja Pengolahan Lumpur Tinja 

Beban ini merupakan beban gaji/upah/honor operator yang bekerja pada unit pengolahan dengan 
status non PNS. Besaran gaji/honor/upah operator pengolahan dihitung berdasarkan Upah Minimum 
Regional (UMR) setelah diperhitungkan dengan masa kerja. Alokasi beban tenaga kerja 
diperhitungkan adalah besaran gaji yang dikeluarkan per bulan yang akan dikonversi kepada alokasi 
per pelanggan yang dilayani. 

2.3.2. Beban Energi (Listrik/BBM) IPLT 

Beban ini meliputi beban energi yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan pengolahan. 
Adapun jenis-jenis peralatan standar yang digunakan dalam proses pengolahan, terdiri dari: 

Tabel 2.1 Daftar Unit Pengolahan IPLT yang Memiliki Beban Energi 

No Daftar Unit Pengolahan IPLT Beban Energi 
1. Pengolahan Pendahuluan   
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No Daftar Unit Pengolahan IPLT Beban Energi 
 - Automatic Screen Ada 
 - Mechanical Grit Chamber Ada 
 - Mechanical Grease Trap Ada 
 - Bak Ekualisasi dengan Diffuser atau Aerator Ada 
2. Pemekatan Lumpur (*)  
 - Gravity Thickener dengan scrapper, skimmer, dan pompa lumpur Ada 
 - Bak Pengendap Primer dengan scrapper, skimmer, dan pompa lumpur Ada 
3. Pemekatan dan Stabilisasi Lumpur (*)  
 -Anaerobic Digester Ada 
4. Stabilisasi Cairan Aerob (*)  
 - Kolam Aerasi Ada 
 - Oxidation Ditch Ada 
 - Trickling Filter Ada 
 - Cascade Aerator Ada 
 - Ammonia Stripping Ada 
5. Pengering Lumpur  
 - Mechanical Sludge Drying Ada 
 - Belt Filter Press Ada 
 - Vaccum Filter Press Ada 
6. Penghilang Organisme Patogen  
 - Unit desinfeksi dengan pompa dosing Ada 
7. Pompa Ada 
*Pilih unit pengolahan IPLT yang diterapkan 

 

Dari Tabel 2.1 di atas dapat terlihat unit pengolahan IPLT yang memiliki beban energi (listrik/BBM). 
Beban dihitung berdasarkan penggunaan daya listrik dan jangka waktu pengoperasian yang dibutuhkan 
seluruh alat/mesin untuk mengolah air limbah domestik per m3. 

Alokasi beban energi (listrik/BBM) ke dalam tarif  pelayanan adalah sebesar nilai nominal beban listrik 
yang dikeluarkan untuk operasional pengolahan air limbah domestik. Jika sumber daya energi yang 
digunakan berasal dari generator maka alokasi beban energi sebesar nilai nominal BBM yang 
digunakan untuk operasi peralatan pengolahan. 

2.3.3. Beban Bahan Kimia 

Beban bahan kimia yang dimaksud adalah bahan kimia yang digunakan untuk mendukung proses 
pengolahan air limbah domestik yang pada umumnya menggunakan polimer, kapur dan klorin. 
Polimer dan kapur digunakan pada pengolahan lumpur untuk proses pemekatan dan stabilisasi 
lumpur, sedangkan klorin digunakan untuk menurunkan konsentrasi total coliform. Beban bahan kimia 
dihitung berdasarkan volume air limbah domestik yang diolah, volume bahan kimia yang digunakan 
dikalikan dengan harga bahan kimia. 
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Alokasi beban bahan kimia kedalam tarif pelayanan adalah sebesar nilai nominal bahan kimia yang 
digunakan untuk memproses per m3 air limbah domestik. Berikut ini daftar unit pengolahan IPLT yang 
memiliki beban bahan kimia. 

 

 

 

Tabel 2.2 Daftar Unit Pengolahan IPLT yang Memiliki Beban Bahan Kimia 

No Daftar Unit Pengolahan IPLT Beban Bahan Kimia 
1. Pemekatan Lumpur (*)  
 - Gravity Thickener dengan pompa dosing Ada 
 - Gravity Thickener tanpa pompa dosing Ada 
2. Pengering Lumpur (*)  
 - Belt Filter Press Ada 
 - Vaccum Filter Press Ada 
3. Penghilang Organisme Patogen (*)  
 - Unit desinfeksi tanpa pompa dosing  
 - Unit desinfeksi dengan pompa dosing Ada 
*Pilih unit pengolahan IPLT yang diterapkan 

2.3.4. Beban Pemeliharaan IPLT 

Beban ini merupakan beban pemeliharaan IPLT, yang meliputi: 

a. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan pengolahan; 

b. Pemeliharaan unit proses pengolahan sampai dengan pembuangan ke badan air; 

c. Pemeliharaan jalan dan taman lingkungan di lingkungan IPLT; 

d. Penerangan jalan di lingkungan IPLT; 

e. Beban perawatan bangunan IPLT (pegecatan dan perbaikan), dan lain-lain. 

Besaran beban pemeliharaan IPLT diperoleh dari beban pemeliharaan tahun terakhir yang terdapat 
dalam DPA/RKA, atau data lapangan. Jika belum atau tidak memiliki data pemeliharaan IPLT tahun 
sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan kebutuhan pemeliharaan berdasarkan komponen-
komponen beban di atas. Alokasi beban pemeliharaan IPLT kedalam tarif pelayanan adalah 
berdasarkan rata-rata beban pemeliharaan per bulan yang kemudian dibagi dengan kapasitas IPLT per 
hari dan dibebankan untuk standar lumpur tinja yang disedot. Sebagai acuan bila data tidak ada maka 
besaran biaya pemeliharaan per tahun adalah dalam kisaran 0.75% - 1.5% dari nilai asset. 
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2.3.5. Beban Penyusutan Aset Pengolahan Lumpur Tinja 

Beban ini merupakan beban penyusutan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses 
pengolahan lumpur tinja. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 
96/PMK.03/2009 sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja, sebagaimana terdapat dalam tabel 
berikut. 

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan Aset Pengolahan Lumpur Tinja 

Aset Tetap Masa Manfaat (tahun) Tarif Penyusutan 
Peralatan pengolahan 8 12,5% 
Bangunan pengolahan 20 5% 

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 96/PMK.03/2009 

Dalam menghitung penyusutan sebaiknya dilakukan dengan membuat daftar aset pengolahan lumpur 
tinja sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Contoh Daftar Aset Pengolahan Lumpur Tinja 

UPTD Pengolahan Air Limbah 

Kabupaten/Kota… 

Daftar Aset Pengolahan Lumpur Tinja 

Jenis Aset Pengolahan Lumpur 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengolahan Pendahuluan                       

 - Mechanical Grease Trap    12.5%          

 - Manual Grease Trap  5%          

 - Automatic Screen   12.5%          

 - ManualScreen   5%          

 - Mechanical Grit Chamber   12.5%          

 - Manual Grit Chamber  5%          

 
- Bak Ekualisasi dengan 
menggunakandiffuser atau mixer   12.5%          

 - Bak Ekualisasi  5%          

2 Bangunan Pengolahan            
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Jenis Aset Pengolahan Lumpur 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 A. Anaerob            

 - Kolam Anaerobik   5%          

 
- Anaerobic Baffled Reactor 
(ABR)  5%          

 
- Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket (UASB)  5%          

  B. Aerob                     

  - Kolam Aerasi   12,5%                   

 - Oxidation Ditch  12,5%          

 - Trickling Filter  12,5%          

 - Cascade Aerator  12,5%          

  - Ammonia Stripping   12,5%                   

 C. Kombinasi            

 - Kolam Fakultatif  5%          

3 Pemekatan Lumpur                       

  

- Gravity Thickeneryang dilengkapi 
dengan skimmer, scrapper, atau 
pompa lumpur   12.5%                   

  

- Bak Pengendap Primer yang 
dilengkapi dengan skimmer, 
scrapper, atau pompa lumpur   12.5%                   

4 Pemekatan dan Stabilisasi Lumpur                       

  
- Anaerobic Digesterdengan 
mixer   12.5%                   

 - Anaerobic Digester  5%          

  - Imhoff   5%                   

  - SSC    5%                   

5 Pengering Lumpur            

 - Drying Area   5%          

 - Belt Filter Press  12,5%          

 - Vaccum Filter Press  12,5%          

 - Sludge Drying Bed (SDB)   5%          
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Jenis Aset Pengolahan Lumpur 
Tinja 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 Penghilangan Organisme Patogen             

 - Kolam Maturasi  5%          

 - Wetland  5%          

 
- Unit desinfeksi dengan pompa 
dosing  12,5%          

 
- Unit desinfeksi tanpa pompa 
dosing  5%          

Kolom 1  =  diisi dengan jenis aset pengolahan lumpur tinja 

Kolom 2  =  diisi dengan tahun perolehan aset pengolahan lumpur tinja    

Kolom 3  =  diisi dengan persentase penyusutan aset pengolahan lumpur tinja sesuai ketentuan 
perpajakan 

Kolom 4 =  diisi dengan nilai perolehan aset    

Kolom 5  =  diisi dengan tambahan aset sejenis bila ada   

Kolom 6  =  diisi dengan pengurangan aset sejenis bila ada   

Kolom 7  = diisi dengan 4+5-6     

Kolom 8  =  diisi dengan saldo awal penyusutan    

Kolom 9  =  diisi dengan tambahan nilai penyusutan tahun ini   

Kolom 10  =  diisi dengan pengurangan nilai penyusutan tahun ini, bila terjadi pengurangan 

Kolom 11  =  diisi dengan 8+9-10     

Kolom 12  =  diisi dengan 7-11     

2.5. Beban Operasional Lainnya 

2.4.1. Beban Pemasaran (Sosialisasi) 

Beban ini merupakan beban yang terkait dengan pemasaran atau sosialisasi tentang jasa layanan yang 
diberikan oleh lembaga pengelola air limbah domestik. Adapun yang termasuk dalam beban ini, dapat 
meliputi pembuatan dan pencetakan materi sosialisasi, perjalanan dinas sosialisasi, dan konsumsi 
pelaksanaan sosialisasi. 
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Besaran beban pemasaran diperoleh dari beban pemasaran tahun terakhir yang terdapat dalam 
DPA/RKA, data lapangan atau berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan biaya. Alokasi beban pemasaran  
kedalam tarif pelayanan adalah berdasarkan rata-rata beban pemasaran per jumlah pelanggan yang 
diproyeksikan akan dilayani. 

2.4.2. Beban Umum dan Administrasi 

Beban ini merupakan beban yang terkait dengan kegiatan administrasi di kantor lembaga pengelola air 
limbah domestik. Jika lembaga pengelola berbentuk UPTD, maka sumber dana yang digunakan adalah 
APBD. Dalam APBD beban terkait administrasi masih terpisah-pisah dalam berbagai Mata Anggaran 
Keuangan (MAK), maka perlu dilakukan rekapitulasi tersendiri. 

Adapun yang termasuk dalam beban umum dan administrasi, antara lain meliputi: 

a. Penggandaan (photo copy), cetak, dan jilid 

b. Perjalanan dinas 

c. Honor tim dan tenaga kerja non PNS (khusus untuk honor yang dihitung hanya honor untuk 
tenaga kerja non PNS yang bekerja di kantor) 

d. Makan minum rapat 

e. Pendidikan dan latihan 

f. Beban umum lainya sepanjang tidak termasuk dalam belanja modal 

Besaran beban umum dan administrasi diperoleh dari beban umum dan administrasi tahun terkahir 
yang terdapat dalam DPA/RKA, data lapangan atau berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan biaya.  

2.4.3.  Beban Analisa Laboratorium 

Beban ini merupakan beban yang dikeluarkan untuk melakukan pengujian sampel influen dan efluen 
dalam pemenuhan baku mutu yang dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Alokasi beban analisa laboratorium kedalam tarif sesuai dengan jumlah 
proyeksi pelanggan yang akan dilayani. 

2.4.4. Beban Bahan Kimia untuk Laboratorium 

Beban ini merupakan beban yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan kimia yang digunakan dalam 
pengujian sampel air limbah di laboratorium internal. Beban bahan kimia dipengaruhi oleh jumlah titik 
sampel dan frekuensi pengujian sampel, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 
Alokasi beban bahan kimia untuk laboratorium kedalam tarif sesuai dengan jumlah proyeksi pelanggan 
yang akan dilayani.  
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2.4.5. Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung 

Beban ini merupakan beban penyusutan atas aset fasilitas pendukung berupa aset perkantoran, jalan, 
laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses pelayanan. Alokasi beban 
penyusutan aset fasilitas pendukung kedalam tarif sesuai dengan waktu yang telah dilakukan 
standardisasi yaitu 365 hari dalam satu tahun. Dalam perhitungan beban aset fasilitas pendukung 
menggunakan tarif penyusutan aset sesuai dengan ketentuan perpajakan yang dapat dilihat pada Tabel 
2.5. 

Tabel 2.5 Tarif Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung 

Aset Tetap Masa Manfaat (tahun) Tarif Penyusutan 

Inventaris kantor 4 25% 

Mebel 4 25% 

Alat komunikasi 4 25% 

Peralatan laboratorium 16 6,25% 

Jalan 20 5% 

Bangunan fasilitas pendukung 20 5% 
Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 96/PMK.03/2009 
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III. KELOMPOK DAN GOLONGAN 
PELANGGAN DALAM 
PENENTUAN TARIF 

Pengelompokan pelanggan dimaksudkan sebagai upaya pelaksanaan konsep keadilan bagi pelanggan. 
Dalam pola layanan SPALD-S teridentifikasi adanya komponen pelayanan yang perhitungan bebannya 
sangat variabel, yaitu pada komponen pengangkutan yang terkait dengan: 

Jarak dan Waktu Tempuh 

a. Jarak tempat tinggal pelanggan dengan IPLT, dimana semakin jauh jaraknya akan semakin besar 
beban BBM truk penyedotan 

b. Varibel jarak juga akan berakibat pada variabel waktu tempuh truk, dimana semakin jauh semakin 
lama waktu tempuhnya 

Standar perhitungan jarak pelanggan adalah komunitas pelanggan berdasarkan jarak tempat tinggal 
pelanggan dan waktu tempuh, sebagai berikut: 

No. Uraian Rentang Jarak per kelompok*) Perhitungan Jarak per kelompok*) 

1. Kelompok Jarak I 5 km 0 – 5 km 

2. Kelompok Jarak II 5 km >5 – 10 km 

3. Kelompok Jarak III 5 km >10 – 15 km 

4. Kelompok Jarak IV 5 km > 15 km 
‘* Jarak per kelompok disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing 

3.1. Jenis Tarif 

Jenis tarif yang akan dikenakan kepada pelanggan dibedakan dalam 3 kategori yaitu : 

• Tarif Rendah 

Nilai tarif yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar (harga pokok) 

• Tarif Dasar 

Nilai tarif yang nilainya sama dengan biaya dasar (harga pokok) 

 



42 

• Tarif Tinggi 

Nilai tarif yang nilainya lebih tinggi dari biaya dasar (harga pokok) 

3.2. Kelompok Pelanggan SPALD-S 

 Kelompok pelanggan merupakan kumpulan pelanggan sesuai dengan strata ekonomi pelanggan, 
golongan pelanggan dari masing-masing kelompok pelanggan diantaranya adalah : 

No. 
Pengenaan 
Retribusi 

Kelompok 
Pelanggan 

Golongan Pelanggan 

1. Tarif Rendah Kelompok Pelanggan I 

Rumah Tangga I 

Rumah Ibadah 

Sekolah Negeri 

Yayasan Yatim Piatu 

MCK/IPALKomunal 

2. Tarif Dasar Kelompok Pelanggan II 

Rumah Tangga II 

Instansi Pemerintah 

Asrama TNI/Polri 

3. Tarif Tinggi Kelompok Pelanggan III 

Rumah Tangga III 

Pertokoan 

Mall/pusat perbelanjaan/super market 

Ruko/bangunan tinggi 

Perumahan mewah/Apartemen/Kondominium 

Rumah makan 

Terminal angkutan darat 

Komplek perkantoran 

 

Dalam hal menentukan tarif, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat membayar tarif. Beban operasional 
pelayanan air limbah domestik tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat, tetapi pemerintah 
daerah harus berperan melalui pemberian subsidi. Besarnya subsidi ditentukan oleh penentu 
kebijakan daerah (badan legislatif dan eksekutif). 

Penentuan tarif Tinggi, persentase kenaikan dari tarif Dasar harus mempertimbangkan jumlah 
pelanggan yang dikenakan tarif Rendah sebagai konsekuensi dari subsidi silang antar kelompok 
pelanggan. 
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Khusus pelanggan Rumah Tangga, penggolongan kelompok rumah tangga sebagai golongan Rumah 
Tangga I, II dan III, ditentukan berdasarkan parameter-parameter antara lain : kelas jalan, luas 
bangunan, luas tanah dan peruntukan bangunan.  

Selain pelanggan yang langsung dilayani, saat ini sudah banyak pihak swasta/mitra yang turut 
mengambil bagian dalam pengelolaan air limbah domestik melalui penyediaan jasa layanan penyedotan 
dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, dimana pengelola IPLT adalah operator lain (UPTD atau 
PDPAL/PDAM).  

Oleh karena itu rekanan swasta jenis ini hanya dikenakan tarif yang terkait dengan pengolahan air 
limbah domestik (lumpur tinja), dengan tambahan beban penyesuaian dari tarif pengolahan dasar yang 
besarnya menjadi kebijakan masing-masing daerah. Sedangkan besarnya tarif untuk beban penyedotan 
dan pengangkutan, ditentukan oleh mitra swasta dengan mempertimbangkan harga pasar. 
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IV. PERHITUNGAN TARIF SPALD-S 
Berbagai beban operasional yang akan dialokasikan kedalam tarif pelayanan SPALD-S, adalah: 

4.1. Asumsi Awal 

Beberapa asumsi dasar dalam perhitungan tarif adalah sebagai berikut : 

4.1.1. Jumlah Hari Kerja 

Parameter penentuan jumlah hari kerja dalam setahun adalah sebagai berikut : 

No. Uraian Kode 

a. Jumlah hari kerja per minggu JmlHK 

b. Jumlah minggu dalam setahun JmlMg 

c. 
Jumlah hari kendaraan off per tahun karena pemeliharaan dan 
aspek teknis lainnya 

JmlHOff 1 

d. Jumlah hari kendaraan off karena cuaca JmlOFF 2 

e. Jumlah hari libur tahunan JmlLbr 

 

4.1.2. Jam Perjalan Truk Tinja 

Perhitungan jumlah jam kerja per truk tinja akan menghasilkan jumlah perjalanan (Trip/ritasi) per truk 
dalam sehari dengan formula sebagai berikut : 

No. Uraian Kode 

a. Jumlah Jam Kerja per Hari JmlWkJk 

b. Jumlah Waktu Yang dibutuhkan ke pelanggan JmlWk-Plg 

c. Jumlah Waktu Penyedotan Tangki Septic JmlWkSdt 

d. Jumlah Waktu perjalan ke IPLT JmlWk-IPLT 

e. Jumlah Waktu Pembuangan di IPLT JmlWkBug 

 

4.1.3. Kapasitas IPLT 

Formulasi perhitungan kapasitas IPLT menggunakan parameter perhitungan sebagai berikut : 
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No. Uraian Kode Keterangan 

a. Kapasitas IPLT Terpasang KapIPLT Kapasitas IPLT 

b. Pemanfaatan Kapasitas %PemKapIPLT % Kapasitas IPLT yang dimanfaatkan. Maksimal 90% 

c. 
Pemanfaatan Kapasitas untuk 
On Site 1 

%OnSite 1 % Volume Lumpur Tinja yang diolah terhadap 
Pemanfaatan Kapasitas dari pelanggan yang dilayani 
langsung 

d. 
Pemanfaatan Kapasitas untuk 
On Site 2 

%OnSite 2 % Volume Lumpur Tinja yang diolah terhadap 
Pemanfaatan Kapasitas dari pelanggan yang dilayani 
tidak langsung (misalnya operator swasta) 

 

4.1.4. Potensi Pelayanan Tangki Septic 

Formulasi perhitungan ini adalah menghitung jumlah Tangki Septic yang dapat dilayani untuk periode 
1 tahun. Perhitungan ini terkait dengan kapasitas IPLT yang ada. 

4.2. Beban Pengangkutan 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, beban pengangkutan adalah beban operasional dan pemeliharaan 
kendaraan terhitung sejak kendaraan berangkat dari IPLT sampai dengan kembali ke IPLT. Beban 
pengangkutan terdiri dari: 

1. Beban tenaga kerja pengangkutan meliputi gaji/ honor/upah supir dan operator 

2. Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkutan besarannya tergantung pada jarak 
lokasi pelanggan dengan lokasi IPLT 

3. Beban pompa penyedotan  

4. Beban perijinan kendaraan pengangkutan  

5. Beban pemeliharaan kendaraan pengangkutan 

6. Beban penyusutan kendaraan pengangkutan 

Dari beban-beban di atas yang memperhitungkan jarak dalam perhitungan Biaya Dasar adalah beban 
tenaga kerja pengangkutan, beban bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkutan, dan beban 
pemeliharaan kendaraan pengangkutan. Adapun formula untuk menghitung beban pengangkutan 
kedalam tarif pelayanan SPALD-S, disajikan di bawah ini (model perhitungan dalam bentuk file Excel). 
Hasil perhitungan di bawah ini akan dikonversi menjadi satuan Rp./tangki septic yang dilayani. 
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4.2.1. Beban Tenaga Kerja Pengangkutan 

Beban tenaga kerja pengangkutan adalah beban gaji/upah/honor supir dan operator dalam pelaksanaan 
pekerjaan penyedotan dan pengangkutan. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang 
mengoperasikan truk penyedot serta operator alat penyedotan untuk satu kali pelayanan. Data yang 
diperlukan untuk menghitung beban tenaga kerja pengangkutan adalah: 

 

No. Uraian Satuan 

a. Honor Supir/Operator Rp./bulan 

b. Jumlah tenaga kerja supir/Operator Orang 

 
 

4.2.2. Beban BBM Kendaraan Pengangkutan 

Beban BBM kendaraan pengangkutan adalah perhitungan beban BBM sejak truk penyedot keluar dari 
IPLT ke lokasi/tempat pelanggan sampai dengan kembali ke IPLT. Adapun data yang diperlukan untuk 
menghitung beban BBM truk penyedot, adalah:  

No. Uraian Satuan 

a. Harga BBM (Solar) Rp./liter 

b. Jarak Tempuh Truk Liter/Km 

c. Standar Jarak Pengangkutan Km/hari 

 

4.2.3. Beban Pompa Penyedotan 

Pada dasarnya beban penyedotan hanyalah beban BBM yang digunakan untuk operasional pompa 
sedot, untuk menyedot lumpur tinja dari tangki septik pelanggan ke truk penyedot, untuk menghitung 
beban BBM tersebut data yang diperlukan adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Harga BBM (Solar) Rp./liter 

b. Standar lumpur tinja di sedot M3 

c. Waktu yang dibutuhkan untuk penyedotan  Menit/m3 

d. Kebutuhan BBM per menit Lt 
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4.2.4. Beban Perijinan Kendaraan Pengangkutan 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
ditetapkan bahwa dana preservasi sarana jalan dibebankan kepada pengguna jalan. Oleh karena itu 
setiap kendaraan bermotor wajib dikenakan tarif, khusus untuk truk penyedot yang termasuk dalam 
kendaraan angkutan jalan raya, dikenakan tarif atas kelaikan pengoperasian kendaraan dan perijinan 
kepemilikan kendaraan, jenis perijinan truk tangki meliputi: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Perpanjangan STNK Rupiah 

b. Beban Perijinan Kendaraan Pengangkutan Rupiah 

c. Beban Uji KIR Rupiah 

 

4.2.5. Beban Pemeliharaan Kendaraan Pengangkutan 

Beban pemeliharaan kendaraan pengangkutan adalah seluruh beban yang dikeluarkan untuk 
mengondisikan kendaraan pengangkutan (truk penyedot) agar siap melakukan satu kali layanan setiap 
saat. Adapun data yang diperlukan untuk menghitung alokasi beban pemeliharaan kendaraan 
pengangkutan adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemelihraan Tahunan per truk Rupiah 

 

4.2.6. Beban Penyusutan Kendaraan Pengangkutan 

Pada dasarnya beban penyusutan aset apapun jenisnya, merupakan cicilan pengembalian modal 
(investasi) atas pengadaan (pembelian) aset melalui pembebanan terhadap tarif jasa pelayanan. Dalam 
menghitung beban penyusutan kendaraan pengangkutan diperlukan data, sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Harga Perolehan Asset Rupiah 

b. Persentase penyusutan asset % 
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4.3. Beban Pengolahan Lumpur Tinja 

Beban pengolahan lumpur tinja adalah seluruh beban operasional sejak dari truk penyedot membuang 
muatan air limbah domestik (lumpur tinja) di IPLT sampai dengan air limbah domestik tersebut telah 
memenuhi baku mutu untuk dibuang ke badan air, dengan kata lain seluruh beban operasional IPLT 
untuk mengolah lumpur tinja atau air limbah domestik. 

1. Beban pengolahan lumpur tinja terdiri dari: 

2. Beban tenaga kerja pengolahan lumpur tinja 

3. Beban energi (listrik/BBM) IPLT 

4. Beban bahan kimia 

5. Beban pemeliharaan IPLT 

6. Beban penyusutan aset pengolahan lumpur tinja 

Pada sistem pengolahan konvensional tidak memperhitungkan beban energi (listrik/BBM). Sedangkan 
untuk beban bahan kimia hanya diperhitungkan apabila digunakan pada proses pengolahan. 

Hasil perhitungan di bawah ini akan dikonversi menjadi satuan Rp./m3 yang diolah yang berasal dari 
truk tinja. 

4.3.1. Beban Tenaga Kerja Pengolahan Lumpur Tinja 

Beban tenaga kerja pengolahan yang dialokasikan kedalam tarif adalah beban tenaga kerja yang 
bekerja dalam satu shift pekerjaan. Bilamana IPLT beroperasi dalam 24 jam sehari maka pelanggan 
hanya dikenakan beban tenaga kerja yang secara langsung menangani pengolahan limbahnya. Data 
yang diperlukan untuk menghitung alokasi beban tenaga kerja pengolahan kedalam tarif adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Jumlah Gaji/Honor per Tenaga Kerja  Rupiah/Bulanan 

b. Jumlah Tenaga Kerja Orang 

c. Kapasitas IPLT M3/hari 

 

4.3.2. Beban Energi (Listrik/BBM) IPLT 

Beban energi (listrik/BBM) merupakan beban yang diperlukan dalam mengolah air limbah domestik 
melalui unit pengolahan yang berupa alat/mesin dan membutuhkan sumber daya energi yang dapat 
berasal dari PLN atau pembangkit listrik/generator. Beban energi (listrik/BBM) yang diperhitungkan 
adalah seluruh beban energi (listrik/BBM) yang dibutuhkan dalam proses pengolahan air limbah 
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domestik, dimana beban tersebut merupakan penjumlahan beban energi (listrik/BBM) masing-masing 
unit pengolahan yang ada dalam sistem. Dalam menghitung beban energi listrik yang dibutuhkan pada 
masing-masing unit, data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Kebutuhan daya listrik IPLT KW 

b. Tarif per KWh Rupiah 

c. Waktu Pengolahan Limbah per hari Jam 

d. Standar Lumpur Tinja Yang Disedot M3 

e. Kapasitas IPLT M3/hari 

 

4.3.3. Beban Bahan Kimia 

Bahan kimia digunakan dalam pengolahan lumpur tinja, untuk  menghitung beban bahan kimia yang 
akan dialokasikan kedalam tarif layanan, diperlukan data sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Standar lumpur tinja disedot M3 

b. Harga bahan kimia kaporit Rp./kg 

c. Harga bahan kimia Kapur Rp./Kg 

d. Harga bahan kimia polimer Rp./kg 

e. Pemakaian kaporit M3/Kg 

f. Pemakaian kapur M3/Kg 

g. Pemakaian polimer M3/Kg 

 

4.3.4. Beban Pemeliharaan IPLT 

Pemeliharaan peralatan dan lingkungan IPLT, merupakan suatu keharusan untuk menjaga peralatan 
pengolahan lumpur tinja berada dalam kondisi siap dioperasikan setiap saat, sementara pemeliharaan 
lingkungan diperlukan untuk menjaga kebersihan IPLT untuk kenyamanan pekerja dalam melakukan 
tugasnya. 

Dalam menghitung beban pemeliharaan IPLT yang akan dialokasikan kedalam tarif layanan, diperlukan 
data sebagai berikut: 
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No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemeliharaan Tahunan  Rupiah 

b. Standar Lumpur Tinja yang Disedot M3 

c. Kapasitas IPLT M3/hari 

 

4.3.5. Beban Penyusutan Aset Pengolahan Lumpur Tinja 

Pada dasarnya beban penyusutan aset apapun jenisnya, merupakan cicilan pengembalian modal 
(investasi) atas pengadaan (pembelian) aset melalui pembebanan terhadap tarif pelayanan air limbah 
domestik. Besaran penyusutan aset tetap sesuai dengan dengan ketentuan perpajakan adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Persentase penyusutan bangunan sipil % 

b. Persentase penyusutan mesin % 

c. Harga Perolehan Prasarana Bangunan Sipil Rupiah 

d. Harga perolehan Sarana Prasarana Mesin Rupiah 

 

4.4. Beban Operasional Lainnya 

4.4.1. Beban Pemasaran (Sosialisasi) 

Beban pemasaran (sosialisasi) merupakan beban yang dikeluarkan untuk melakukan sosialisasi jasa 
layanan yang dapat diberikan dan lembaga pengelola air limbah domestik. Adapun yang termasuk 
dalam beban pemasaran dapat meliputi beban perjalanan selama melakukan sosialisasi, pembuatan dan 
pencetakan materi sosialisasi, alat peraga dan biaya konsumsi sosialisasi. 

Metode perhitungan beban pemasaran kedalam tarif pelayanan SPALD-S diperlukan data pendukung 
sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemasaran Tahun Ini Rupiah 
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4.4.2. Beban Umum dan Administrasi 

Beban umum dan administrasi merupakan beban terkait dengan beban ATK, penggandaan, cetak, jilid, 
telepon, pemeriksaaan laboratorium yang diperlukan dalam operasional pelayanan limbah domestik. 
Data yang diperlukan untuk menghitung alokasi beban umum dan administrasi kedalam tarif, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Umum dan Administrasi Tahun Ini Rupiah 

 

4.4.3. Beban Analisa Laboratorium 

Beban laboratorium merupakan beban terkait dengan analisa laboratorium sampel air limbah 
domestik yang dilakukan secara rutin setiap bulan di laboratorium terakreditasi. Data yang diperlukan 
untuk menghitung alokasi beban analisa laboratorium kedalam tarif, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. 
Harga Pemeriksaan Sampel Influen dan 
Effluen Setiap Bulan 

Rupiah 

b. Kapasitas IPLT M3/hari 

c. Standar Lumpur Tinja yang Disedot M3 

 

4.4.4. Beban Bahan Kimia untuk Laboratorium 

Beban bahan kimia untuk laboratorium merupakan beban yang dibutuhkan untuk melakukan analisa 
laboratorium internal. Bahan kimia yang dibutuhkan sesuai dengan parameter yang akan dianalisa, 
yaitu parameter BOD, COD, amonia, total coliform, minyak dan lemak. Data yang diperlukan untuk 
menghitung alokasi beban bahan kimia untuk laboratorium kedalam tarif, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Jumlah Titik Sampling Titik 

b. Harga Bahan Kimia Untuk 5 Parameter Rupiah 

 

4.4.5. Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung 

Penyusutan aset fasilitas pendukung (% per tahun) dihitung sesuai ketentuan, dengan pola perhitungan 
sebagai berikut: 
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No. Uraian Satuan 

a. Persentase penyusutan bangunan sipil % 

b. Persentase penyusutan mesin % 

c. Harga Perolehan Prasarana Bangunan Sipil Rupiah 

d. Harga perolehan Sarana Prasarana Mesin Rupiah 

 

4.5. Rekapitulasi Beban Pelayanan SPALD-S 

Setelah perhitungan alokasi beban pelayanan SPALD-S, yang terdiri dari beban pengangkutan, 
pengolahan lumpur tinja, dan operasional lainnya terisi seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah 
membuat tabel yang akan digunakan sebagai rekapitulasi perhitungan beban pelayanan dan juga 
berfungsi sebagai perhitungan total beban tahun ini (Tn). 

4.5.1. Rekapitulasi Beban Pelayanan SPALD-S Pengolahan Mekanik 

Baris total beban tahun ini (Tn) pada Tabel 4.1, menunjukkan nilai nominal Total Beban Tahun Ini 
(Tn) untuk pelayanan air limbah domestik. Tabel ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung 
nilai nominal tarif rendah, dasar, dan tinggi.  

Tabel 4.1 Total Beban Pelayanan SPALD-S Pengolahan Mekanik 

No. KETERANGAN 
Standar Jarak Pelanggan (km) Rata-

rata I II III IV 

1 BEBAN PENGANGKUTAN          

  1.1 Beban Tenaga Kerja Pengangkutan a A a a a 

  1.2 Beban BBM Kendaraan Pengangkutan b B b b b 

  1.3 Beban Pompa Penyedotan c C c c c 

  1.4 Beban Perijinan Kendaraan Pengangkutan d D d d d 

  1.5 Beban Pemeliharaan Kendaraan Pengangkutan E E e e e 

  1.6 Beban Penyusutan Kendaraan Pengangkutan f f f f f 

    Sub Total Beban Pengangkutan BAK BAK BAK BAK BAK 

2 BEBAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA          

 2.1 Beban Tenaga Kerja Pengolahan Lumpur Tinja g g g g g 

 2.2 Beban Energi (Listrik/BBM) IPLT h h h h h 

 2.3 Beban Bahan Kimia i i i i i 

  2.4 Beban Pemeliharaan IPLT j j j j j 
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No. KETERANGAN 
Standar Jarak Pelanggan (km) Rata-

rata I II III IV 
  2.5 Beban Penyusutan Aset Pengolahan Lumpur Tinja k k k k k 

    Sub Total Beban Pengolahan Lumpur Tinja BOL BOL BOL BOL BOL 

3 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA          

  3.1 Beban Pemasaran (Sosialisasi) l l l l l 

  3.2 Beban Analisa Laboratorium m m m m m 

 3.3 Beban Bahan Kimia Laboratorium*) n n n n n 

 3.4 Beban Umum dan Administrasi o o o o o 

 3.5 Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung p p p p p 

    Sub Total Beban Operasional Lainnya BOPl BOPl BOPl BOPl BOPl 

Total Beban Tahun Ini (Tn) Tn Tn Tn Tn Tn 

*) Apabila memiliki laboratorium      
 

4.5.2. Rekapitulasi Beban Pelayanan SPALD-S Pengolahan Konvensional 

Baris Total Beban Tahun ini (Tn) pada Tabel 4.2,menunjukkan nilai nominal Total Beban Tahun Ini 
(Tn) untuk pelayanan air limbah domestik. Tabel formula pengolahan konvensional tidak jauh berbeda 
dengan pengolahan  mekanik, yang membedakan adalah pada pengolahan konvensional tidak ada 
beban energi pengolahan dan bahan kimia. 

 

Tabel 4.2 Total Beban Pelayanan Air Limbah Domestik SPALD-S Pengolahan Konvensional 

No. KETERANGAN 
Standar Jarak Pelanggan (km) Rata-

rata I II III IV 
1 BEBAN PENGANGKUTAN          

  1.1 Beban Tenaga Kerja Pengangkutan a a a a a 

  1.2 Beban BBM Kendaraan Pengangkutan b b b b b 

  1.3 Beban Perijinan Kendaraan Pengangkutan c c c c c 

  1.4 Beban Pompa Penyedotan d d d d d 

  1.5 Beban Pemeliharaan Kendaraan Pengangkutan E E e e e 

  1.6 Beban Penyusutan Kendaraan Pengangkutan f F f f f 

    Sub Total Beban Pengangkutan BAK BAK BAK BAK BAK 
2 BEBAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA          

 2.1 Beban Tenaga Kerja Pengolahan Lumpur Tinja - - - - - 

 2.2 Beban Energi (Listrik/BBM) IPLT - - - - - 
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No. KETERANGAN 
Standar Jarak Pelanggan (km) Rata-

rata I II III IV 
 2.3 Beban Bahan Kimia i I i i i 

  2.4 Beban Pemeliharaan IPLT j J j j j 

  2.5 Beban Penyusutan Aset Pengolahan Lumpur Tinja k K k k k 

    Sub Total Beban Pengolahan Lumpur Tinja BOL BOL BOL BOL BOL 
3 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA          

  3.1 Beban Pemasaran (Sosialisasi) l L l l l 
  3.2 Beban Umum dan Administrasi m M m m m 

 3.3 Beban Analisa Laboratorium n N n n n 

 3.4 Beban Bahan Kimia Laboratorium*) o O o o o 

 3.5 Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung p P p p p 

    Sub Total Beban Operasional Lainnya BOPl BOPl BOPl BOPl BOPl 
Total Beban Tahun Ini (Tn) Tn Tn Tn Tn Tn 

*) Apabila memiliki laboratorium      

 

4.6. Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD-S 

4.6.1. Biaya Dasar 

Setelah mendapatkan nilai Total Beban Tahun Ini (Tn), maka dilakukan perhitungan Biaya Dasar (BD) 
dengan mengalikan Tn dengan proyeksi rata-rata inflasi tahunan (misalnya :  5-6% per tahun). Biaya 

Dasar (BD) digunakan sebagai acuan untuk menentukan tarif. Proyeksi kenaikan total beban dilakukan 
untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, dengan pertimbangan tarif berlaku selama 5 tahun. Setelah 
diperoleh nilai proyeksi, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tarif tetap yang berlaku 
selama 5 tahun. Berikut perhitungan Biaya Dasar (BD) pelayanan SPALD-S. TS = Tangki Septic. 

 

 

 

Total Beban 1 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+1) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^1 = 𝑇𝑇𝑛𝑛1 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 2 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+2) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^2 = 𝑇𝑇𝑛𝑛2 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 3 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+3) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^3 = 𝑇𝑇𝑛𝑛3 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 4 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+4) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^4 = 𝑇𝑇𝑛𝑛4 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 5 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+5) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^5 = 𝑇𝑇𝑛𝑛5 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
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Keterangan: 

Total Beban Tahun ini = Tn (Rp/Tangki Septic) 

i   =  persentase kenaikan inflasi (%) 

Rata-rata total beban dalam 5 tahun atau Biaya Dasar (BD), sebagai berikut. 

 

4.6.2. Tarif  

Perhitungan tarif pelayanan SPALD-S, oleh penentu kebijakan di daerah harus mengidentifikasi 
komposisi pelanggan berdasarkan kelompok pelanggan (kelompok pelanggan 1, 2, dan 3), dan 
golongan pelanggan (berdasarkan jarak). Komposisi pelanggan ini dibutuhkan agar penentu kebijakan 
dapat menentukan besarnya subsidi. Selain subsidi dari pemerintah daerah, penentu kebijakan juga 
dapat menerapkan subsidi silang antar kelompok pelanggan.  

Tarif untuk golongan pelanggan non rumah tangga seperti, sekolah, perhotelan, asrama, pusat 
perbelanjaan, dan lain-lain, dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. 
Kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan volume lumpur tinja yang disedot, karena pada 
umumnya untuk pelanggan non rumah tangga volume lumpur tinja yang disedot lebih besar dari 
standar volume lumpur tinja pelanggan rumah tangga.  

  

 

Biaya Dasar (BD) =
𝑇𝑇𝑛𝑛1 + 𝑇𝑇𝑛𝑛2 + 𝑇𝑇𝑛𝑛3 + 𝑇𝑇𝑛𝑛4 + 𝑇𝑇𝑛𝑛5

5
 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
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V. RINGKASAN 
Dalam perhitungan tarif pelayanan SPALD-S oleh UPTD atau BUMD perlu memperhatikan beberapa 
hal berikut: 

a. Pelayanan SPALD-S merupakan jasa pelayanan air limbah mulai dari penyedotan lumpur tinja di 
lokasi sumber, pengangkutan ke IPLT, pengolahan lumpur tinja di IPLT sampai dengan memenuhi 
baku mutu air limbah domestik, sehingga cukup banyak variabel dalam proses pelayanan, yang 
pada akhirnya mempengaruhi perhitungan tarif pelayanan SPALD-S. 

Adapun variabel yang dimaksud adalah jarak dan waktu. Variabel jarak digunakan untuk 
menentukan beban BBM kendaraan pengangkutan antara lokasi sumber dengan IPLT. Sedangkan 
variabel waktu digunakan untuk menghitung beban yang tidak mungkin dihitung dengan satuan 
jarak, misalnya beban tenaga kerja di sub-sistem pengangkutan dan pemeliharaan kendaraan 
pengangkut. 

b. Standardisasi diperlukan untuk menghitung beban operasional yang akan dibebankan kedalam 
tarif pelayanan SPALD-S. Dalam buku ini, standardisasi yang digunakan adalah: 

• Waktu 

Dalam menghitung beban tenaga kerja ditetapkan 1 hari = 8 jam kerja, 1 minggu = 40 jam 
kerja. 

• Volume 

Dalam menghitung tarif  ditentukan bahwa volume lumpur tinja yang disedot rata-rata 
adalah 1,5 m3 untuk satu kali pelayanan pada pelanggan tangka septic. 

• Jumlah Tangki Septic 

Perhitungan jumlah tangka septic yang dilayani adalah jumlah tangka septic yang mendapat 
pelayanan dalam periode 1 tahun. Dengan mempertimbangkan penyedotan per Tangki 
Septic adalah 3 tahun sekali maka potensi jumlah tangka septic yang akan mendapat layanan 
pada suatu daerah adalah 3 (tiga) kali potensi penyedotan 1 tahun. 

c. Beban operasional pelayanan SPALD-S terdiri dari 3 kelompok, yaitu: 

Beban pengangkutan adalah beban yang dihitung sejak kendaraan pengangkutan berangkat dari IPLT 
sampai kembali ke IPLT. 
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Beban pengolahan lumpur tinja adalah beban yang dihitung sejak kendaraan pengangkutan membuang 
air limbah domestik (lumpur tinja) ke IPLT sampai dengan air limbah domestik aman dibuang ke 
badan air sesuai ketentuan yang berlaku. 

Beban operasional lainnya meliputi beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban 
penyusutan aset fasilitas pendukung, beban analisa laboratorium, dan beban bahan kimia untuk 
laboratorium (jika memiliki fasilitas laboratorium). 

Perhitungan tarif pelayanan SPALD-S ini, pelanggan dikelompokkan dalam golongan pelanggan dan 
kelompok pelanggan, dengan pengertian sebagai berikut.  

Golongan pelanggan adalah kumpulan pelanggan dalam satu kesatuan jarak dan waktu tempuh. 

Kelompok pelanggan adalah kumpulan pelanggan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Besaran tarif pelayanan SPALD-S dihitung berdasarkan Biaya Dasar (BD), yang menjadi acuan bagi 
Pemerintah Daerah untuk menentukan tarif masing-masing kelompok pelanggan dengan 
mempertimbangkan keterjangkauan dan azas keadilan. Tarif pelayanan SPALD-S terdiri dari: 

Tarif Rendah, adalah tarif yang besarannya di bawah tarif dasar. 

Tarif Dasar, adalah tarif yang besarannya maksimal sama dengan beban operasional pelayanan (Biaya 
Dasar). 

Tarif Tinggi, adalah tarif yang besarannya di atas beban operasional pelayanan (Biaya Dasar). 
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I. BEBAN PELAYANAN SPALD-T 
1.1. Pola Pelayanan SPALD-T 

Pengetahuan “pola operasional pelayanan (business logic)” diperlukan dalam menyusun besaran 
tarif pelayanan air limbah domestik. Dengan memahami business logic jasa pelayanan pengolahan air 
limbah domestik akan dapat diidentifikasi seluruh beban operasional pelayanan pada setiap  
komponen pelayanan. 

Dalam pelayanan SPALD–T, air limbah domestik pelanggan disalurkan ke Instalasi Pengolahan Air 
Limbah Domestik (IPALD) melalui jaringan perpipaan yang disediakan oleh pihak pengelola. Berbeda 
dengan pelayanan SPALD-S, dalam pelayanan SPALD-T tidak terdapat beban pengangkutan air limbah 
domestik. 

Dalam buku ini, sistem pengolahan air limbah domestik pada SPALD-T dibagi menjadi 2 sub sistem, 
yaitu: 

1. Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Konvensional, merupakan sistem pengolahan 
lumpur tinja yang pengoperasian dan pengolahannya menggunakan peralatan mekanikal dan 
elektrikal secara minimal.  

2. Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Mekanis, merupakan sistem pengolahan lumpur 
tinja yang mayoritas unit pengolahannya menggunakan komponen mekanikal dan elektrikal.  

Jika sistem pengolahan yang diterapkan merupakan kombinasi antara pengolahan konvensional dan 
mekanik, maka dikategorikan sebagai sistem pengolahan mekanik. 
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Adapun komponen layanan SPALD-T dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1-1 Komponen Pelayanan SPALD-T 

   

   

   
 

Pelayanan air limbah domestik dimulai dari jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik 
dari sumber ke lnstalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). Jaringan perpipaan yang 
disediakan oleh pemberi jasa layanan mulai dari sub-sistem pengumpulan sampai dengan sub-sistem 
pengolahan terpusat (IPALD), sedangkan jaringan perpipaan dari sumber ke lubang inspeksi menjadi 
tanggung jawab pelanggan. 

1.2. Beban Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD-T 

Dalam perhitungan tarif pelayanan SPALD-T hanya memperhitungkan beban pelayanan yang 
ditanggung oleh pemberi jasa layanan air limbah domestik, yaitu beban pada sub-sistem pelayanan 
(hanya lubang inspeksi), sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat. Berikut beban-
beban pelayanan air limbah domestik SPALD-T: 

1. Beban Jaringan Perpipaan 

Beban jaringan perpipaan meliputi beban pada sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan 
yang ditanggung oleh pemberi jasa pelayanan air limbah domestik seperti, lubang inspeksi, pipa 
retikulasi, pipa induk, dan sarana prasarana pelengkap (manhole, bangunan penggelontor, clean 
out, siphon dan stasiun pompa). Beban jaringan perpipaan meliputi: 

a. Beban tenaga kerja jaringan perpipaan 

Sub-Sistem Pelayanan Sub-Sistem Pengumpulan Sub-Sistem Pengolahan 
Terpusat (IPALD) 

Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak 
Penangkap Lemak, Pipa Persil, Bak 
Kontrol, dan Lubang Inspeksi 

Pipa Retikulasi, Pipa Induk, 
Prasarana dan Sarana 
Pelengkap (manhole, stasiun 
pompa, dll) 

Instalasi Pengolahan Air Limbah 
Domestik (IPALD) 
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b. Beban sub-sistem pelayanan 

c. Beban sub-sistem pengumpulan 

d. Beban penyusutan aset jaringan perpipaan 

2. Beban Pengolahan Terpusat (IPALD)  

Komponen beban pengolahan terpusat dimulai dari masuknya air limbah domestik di IPALD 
sampai air limbah domestik siap dibuang ke badan air setelah memenuhi standar baku mutu air 
limbah yang berlaku. Beban pengolahan terpusat meliputi: 

a. Beban tenaga kerja pengolahan terpusat 

b. Beban operasional IPALD 

c. Beban pemeliharaan IPALD 

d. Beban penyusutan aset pengolahan terpusat 

Selain kedua beban diatas, juga terdapat beban operasional lainnya untuk mendukung pelayanan 
yang diberikan oleh pemberi jasa layanan air limbah domestik. 

3. Beban Operasional Lainnya 

Beban operasional lainnya merupakan beban penunjang yang diperlukan untuk operasional 
pelayanan air limbah, seperti: 

a. Beban pemasaran (sosialisasi) 

b. Beban umum dan administrasi 

c. Beban bahan kimia untuk laboratorium 

d. Beban analisa laboratorium  

e. Beban penyusutan aset fasilitas pendukung.  

 

• Jika pengelola air limbah domestik adalah UPTD, maka seluruh  beban penyusutan 
terhadap aset jaringan perpipaan, aset pengolahan terpusat dan aset fasilitas pendukung 
tidak perlu diperhitungkan dalam tarif. Beban penyusutan tersebut perlu diperhitungkan 
apabila seluruh aset dikelola oleh BUMD. 

• Dalam menghitung tarif perlu ditambahkan persentase untuk mengantisipasi terjadinya 
inflasi, karena penetapan kebijakan tarif retribusi pada umumnya berlaku selama kurun 
waktu 5 tahun. Besarnya penambahan persentase inflasi ditentukan oleh penentu 
kebijakan tarif. Dalam perhitungan tarif, penambahan persentase inflasi dilakukan setelah 
seluruh beban pelayanan air limbah domestik diperoleh. 
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Pada buku ini, dilakukan standardisasi terhadap variabel yang digunakan dalam perhitungan. Standar ini 
dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Adapun variabel yang telah dilakukan 
standardisasi adalah waktu. Perhitungan beban tenaga kerja ditetapkan dengan standar waktu kerja 1 
hari = 8 jam kerja, 1 minggu = 40 jam kerja. Sedangkan waktu yang digunakan untuk menghitung 
beban penyusutan dan beban pemeliharaan ditetapkan 1 hari = 24 jam, 365 hari = 1 tahun. 
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II. METODOLOGI PERHITUNGAN 
TARIF SPALD-T 

Beban adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan 
kemungkinan akan terjadi (belum terjadi) untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pola pelayanan SPALD-
T yang disajikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beban-beban yang dikeluarkan dalam proses 
pelayanan SPALD-T diawali sejak pengaliran air dari sumber sampai ke sub-sistem pengolahan 
terpusat (IPALD). Beban dalam proses pelayanan SPALD-T terdiri dari 3 kelompok beban yang 
meliputi beban jaringan perpipaan, beban pengolahan terpusat, dan beban operasional lainnya. 

2.1. Diagram Alir Perhitungan Tarif 

 

Mulai

Penumpulan 
Data

Penyiapan 
Dokumen

PERHITUNGAN 
TARIF DASAR

Menghitung 
Beban 

Jaringan 
Perpipaan

• Tenaga Kerja
• Sub Sistem 

Pelayanan
• Sub Sitem 

Pengumpulan
• Penyusutan

Menghitung 
Beban 

Pengolahan 
Terpusat

• Tenaga Kerja
• Operasional
• Pemeliharaan
• Penyusutan

Menghitung 
Beban 

Operasional 
Lainnya

• Pemasaran
• Umum dan 

Administrasi
• Bahan Kimia 

Lab.
• Analisa Lab
• Penyusutan

PROYEKSI TARIF 
DASAR

DATA HISTORIS 
INFLASI DAN 

PROYEKSI

STRUKTUR TARIF

Komposisi 
Pelanggan

Selesai

Sub Sistem Pengumpulan
* Pemeliharaan
* Operasional
   - Listrik Pompa
   - Truck Flushing
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2.2. Beban Jaringan Perpipaan 

2.2.1. Beban Tenaga Kerja Jaringan Perpipaan  

Beban ini merupakan beban gaji/upah/honor pegawai yang bekerja pada jaringan perpipaan, meliputi 
sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan. Besaran gaji/upah/honor pegawai jaringan 
perpipaan dihitung berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) atau yang berlaku di perusahaan. 
Alokasi beban tenaga kerja kedalam tarif pelayanan adalah per m3 sesuai kapasitas IPALD terpasang. 

2.2.2. Beban Sub-Sistem Pelayanan 

Beban sub-sistem pelayanan meliputi seluruh beban yang diperlukan untuk pemeliharaan lubang 
inspeksi pada jaringan perpipaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Besaran beban 
pemeliharaan lubang inspeksi dihitung berdasarkan beban pemeliharaan tahun terakhir yang terdapat 
pada DPA/RKA, data lapangan atau berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan biaya. Alokasi beban sub-
sistem pelayanan kedalam tarif pelayanan dihitung berdasarkan rata-rata beban pemeliharaan per 
bulan per m3. 

2.2.3. Beban Sub-Sistem Pengumpulan 

Beban pada sub-sistem pengumpulan terdiri dari beban pemeliharaan pengumpulan dan beban 
operasional pengumpulan, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Beban Pemeliharaan Pengumpulan 

Beban pemeliharaan pengumpulan adalah beban pemeliharaan yang terjadi dalam jaringan 
perpipaan air limbah domestik setelah lubang inspeksi sampai ke unit pengolahan, yang terdiri 
dari pipa lateral, pipa servis, pipa induk, sarana prasarana pelengkap (manhole, clean out, siphon, 
dan stasiun pompa) dan truk flushing. 

Besaran beban pemeliharaan pengumpulan dihitung berdasarkan beban pemeliharaan tahun 
terakhir yang terdapat pada DPA/RKA, data lapangan atau berdasarkan hasil perkiraan 
kebutuhan biaya. Beberapa hal yang dapat diperhitungkan untuk beban pemeliharaan 
pengumpulan antara lain, penggelontoran pipa, pemeriksaan perlengkapan pipa, perbaikan pipa, 
penggantian suku cadang pompa, dan lain-lain. Alokasi beban pemeliharaan pengumpulan 
kedalam tarif pelayanan dihitung berdasarkan rata-rata beban pemeliharaan per bulan per m3. 

b. Beban Operasional Pengumpulan 

Beban operasional pengumpulan adalah beban operasional yang terjadi  dalam jaringan perpipaan 
air limbah domestik setelah lubang inspeksi sampai ke sub-sistem pengolahan terpusat, yang 
terdiri dari: 
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• Beban Energi (Listrik/BBM) Pengumpulan 

Beban energi (listrik/BBM) pengumpulan adalah beban operasional stasiun pompa yang 
digunakan untuk membantu aliran air limbah domestik mengalir ke IPALD. Pompa 
dibutuhkan dalam kondisi tertentu (ketinggian tanah yang berbeda-beda), agar pengaliran air 
limbah domestik dapat berjalan dengan baik. 

Perhitungan beban energi dilakukan berdasarkan pemakaian catu daya listrik yang diperlukan 
dikalikan dengan waktu (jam) pengoperasian mesin pompa. Alokasi beban energi 
perpompaan kedalam tarif pelayanan dihitung berdasarkan rata-rata beban listrik per m3 
kapasitas IPALD terpasang. 

• Beban Operasional Truk Flushing  

Flushing merupakan kegiatan penggelontoran yang dilakukan secara kontinyu atau bila terjadi 
penyumbatan. Beban operasional truk flushing adalan beban BBM (Bahan Bakar Minyak) 
untuk operasional truk flushing dan beban air yang digunakan untuk kegiatan 
penggelontoran, yang dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian BBM dan pemakaian air 
truk flushing dalam kurun waktu 1 bulan. Alokasi beban BBM dan beban air truk flushing 
kedalam tarif pelayanan dihitung berdasarkan rata-rata beban BBM dan beban air per m3 
berdasarkan kapasitas IPALD terpasang. 

2.2.4. Beban Penyusutan Aset Jaringan Perpipaan 

Beban penyusutan aset tetap pada sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan harus dihitung. 
Adapun yang termasuk dalam aset tetap sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan antara 
lain: 

• Lubang inspeksi 

• Seluruh jaringan perpipaan pada sub-sistem pengumpulan (pipa lateral, pipa servis, dan pipa 
induk) 

• Sarana prasarana pelengkap (manhole, clean out, siphon, dan stasiun pompa) 

• Penggelontor (truk flushing) 

• Besaran persentase penyusutan aset disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Aset Jaringan Perpipaan 

Aset Tetap Masa Manfaat (tahun) Tarif Penyusutan 

Kendaraan 8 12,5% 

Saluran induk 20 5% 

Saluran sekunder 20 5% 
Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 96/PMK.03/2009 

Alokasi beban penyusutan aset pada sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan kedalam tarif 
pelayanan dihitung berdasarkan rata-rata penyusutan per m3 sesuai kapasitas IPALD terpasang. Beban 
penyusutan dihitung sesuai dengan waktu yang telah dilakukan standardisasi, yaitu 24 jam per hari 
atau 365 hari selama satu tahun. 

2.3. Beban Pengolahan Terpusat 

Beban pengolahan terpusat adalah seluruh beban operasional dan pemeliharaan sejak dari air limbah 
domestik pelanggan keluar dari sistem jaringan perpipaan dan masuk kedalam IPALD sampai dengan 
air limbah domestik dibuang ke badan air. Seluruh beban pengolahan dihitung dalam hitungan m3 per 
bulan berdasarkan kapasitas IPALD terpasang.  

Pengolahan air limbah domestik dalam pelayanan SPALD-T terdiri dari 2 sistem, yaitu: 

a. Beban Pengolahan Konvensional 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada sistem pengolahan konvensional ini operasi dan proses 
pengolahannya tidak menggunakan peralatan mekanikal dan elektrikal. Proses ini pada umumnya 
membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan sistem pengolahan mekanik. 

Oleh karena itu pada perhitungan tarif pelayanan SPALD-T dengan sistem pengolahan konvensional 
tidak memperhitungkan beban energi (listrik/BBM) IPALD pada beban operasional pengolahan 
terpusat. Beban yang diperhitungkan adalah beban pemeliharaan IPALD, tenaga kerja pengolahan 
terpusat, dan penyusutan aset pengolahan terpusat. Jika sistem konvensional menggunakan bahan 
kimia yang diinjeksikan tanpa peralatan mekanik, maka beban bahan kimia pada beban operasional 
IPALD tetap diperhitungkan. 

Perhitungan beban pengolahan konvensional meliputi seluruh komponen beban pengolahan yang telah 
diuraikan sebelumnya, terdiri dari: 

1. Beban tenaga kerja pengolahan terpusat 

2. Beban operasional IPALD 
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3. Beban bahan kimia (jika ada) 

4. Beban pemeliharaan IPALD 

5. Beban penyusutan aset pengolahan terpusat 

b. Beban Pengolahan Mekanik 

Sistem pengolahan mekanik merupakan sistem pengolahan air limbah domestik dimana pada operasi 
dan proses pengolahannya menggunakan peralatan mekanikal dan elektrikal. Pada umumnya sistem ini 
membutuhkan waktu pengolahan yang relatif lebih singkat dibanding dengan sistem pengolahan 
konvensional. 

1. Perhitungan beban pengolahan mekanik meliputi seluruh komponen beban pengolahan yang telah 
diuraikan sebelumnya, yang terdiri dari: 

2. Beban tenaga kerja pengolahan terpusat 

3. Beban pemeliharaan IPALD 

4. Beban operasional IPALD 

5. Beban energi (listrik/BBM) IPALD 

6. Beban bahan kimia (jika ada) 

7. Beban penyusutan aset pengolahan terpusat 

2.3.1. Beban Tenaga Kerja Pengolahan Terpusat  

Beban ini merupakan beban gaji/honor/upah operator yang bekerja pada unit IPALD dengan status 
non PNS. Besaran gaji/honor/upah operator pengolahan dihitung berdasarkan Upah Minimum 
Regional (UMR) atau yang berlaku di perusahaan. Alokasi beban tenaga kerja kedalam tarif pelayanan 
adalah per m3 kapasitas IPALD terpasang. 

2.3.2. Beban Operasional IPALD 

Beban operasional IPALD terdiri dari beban energi (listrik/BBM) IPALD dan beban bahan kimia (jika 
ada) yang digunakan untuk operasional IPALD. Beban-beban tersebut dihitung untuk pengolahan per 
m3 air limbah domestik berdasarkan kapasitas IPALD terpasang. Berikut penjelasan lebih lanjut 
mengenai beban-beban operasional IPALD. 

2.3.2.1. Beban Energi (Listrik/BBM) IPALD 

Beban ini meliputi beban energi yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan pengolahan, adapun 
jenis-jenis unit pengolahan IPALD yang memiliki beban energi adalah: 
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Tabel 2.2 Daftar Unit Pengolahan IPALD yang Memiliki Beban Energi 

No Daftar Unit Pengolahan IPALD Beban Energi 

1. Pengolahan Pendahuluan   

 - Automatic Screen Ada 

 - Mechanical Grit Chamber  Ada 
 - Mechanical Grease Trap Ada 

 - Bak Ekualisasi dengan Diffuser atau Aerator Ada 

2. Pemekatan Lumpur (*)  

 - Gravity Thickener dengan scrapper, skimmer, dan pompa 
lumpur Ada 

 - Bak Pengendap Primer dengan scrapper, skimmer, dan pompa 
lumpur Ada 

3. Pemekatan dan Stabilisasi Lumpur (*)  

 - Anaerobic Digester Ada 

4. Stabilisasi Cairan Aerob (*)  

 - Kolam Aerasi Ada 

 - Oxidation Ditch Ada 

 - Trickling Filter Ada 

 - Cascade Aerator Ada 

 - Ammonia Stripping Ada 

 - Bak Pengendap Sekunder dengan scrapper, skimmer, dan pompa 
lumpur Ada 

5. Pengering Lumpur (*)  

 - Mechanical Sludge Drying Ada 

 - Belt Filter Press Ada 

 - Vaccum Filter Press Ada 

6. Penghilang Organisme Patogen  

 - Unit desinfeksi dengan pompa dosing Ada 

7. Pompa Ada 
*Pilih unit pengolahan IPALD yang diterapkan 

 

Daftar sarana prasarana pengolahan diatas merupakan sarana prasarana pengolahan air limbah 
domestik yang menggunakan sumber daya listrik. Pengelola SPALD-T dianjurkan untuk menghitung 
alokasi beban listrik pengolahan kedalam tarif berdasarkan jumlah beban listrik yang digunakan, yaitu 
seluruh beban listrik (kWh) sarana prasarana pengolahan. 
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2.3.2.2. Beban Bahan Kimia 

Beban ini merupakan nilai nominal bahan kimia yang digunakan untuk melakukan pengolahan air 
limbah domestik. Pada umumnya bahan kimia yang digunakan adalah polimer, kaporit, dan kapur. 
Polimer dan kapur digunakan untuk membantu proses pemekatan lumpur, sedangkan kaporit 
digunakan sebagai desinfektan untuk menghilangkan patogen. 

Beban bahan kimia dihitung sesuai dosis kebutuhan untuk mengolah air limbah domestik per m3. 
Alokasi beban bahan kimia kedalam tarif pelayanan adalah sebesar nominal bahan kimia yang 
digunakan untuk memproses air limbah per m3 kapasitas IPALD terpasang. 

2.3.3. Beban Pemeliharaan IPALD 

Beban pemeliharaan IPALD terdiri dari: 

• Pemeliharaan dan penggantian suku cadang sarana prasarana di IPALD  

• Pemeliharaan unit proses pengolahan IPALD 

• Pemeliharaan jalan dan taman di lingkungan IPALD 

• Penerangan jalan di lingkungan IPALD 

• Beban perawatan bangunan IPALD (pengecatan dan perbaikan), dan lain-lain 

Besaran beban pemeliharaan IPALD diperoleh dari beban pemeliharaan tahun terakhir atau data 
lapangan. Jika belum atau tidak memiliki data pemeliharaan IPALD tahun sebelumnya, maka perlu 
dilakukan perhitungan kebutuhan pemeliharaan berdasarkan komponen-komponen beban di atas. 
Alokasi beban pemeliharaan sarana prasarana pada IPALD kedalam tarif pelayanan adalah berdasarkan 
rata-rata beban pemeliharaan per m3 kapasitas IPALD terpasang. 

2.3.4. Beban Penyusutan Aset Pengolahan Terpusat 

Pengembalian investasi sarana prasarana pengolahan terpusat dihitung melalui pembebanan 
penyusutan aset sarana prasarana kedalam tarif pelayanan SPALD-T. Disamping itu penyusutan 
merupakan perhitungan atas penurunan kinerja aset seiring dengan waktu penggunaan. 

Besaran persentase penyusutan aset disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan Aset Pengolahan Terpusat 

Aset Tetap Masa Manfaat (tahun) Tarif Penyusutan 

Peralatan pengolahan 8 12,5% 

Bangunan pengolahan 20 5% 
Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 96/PMK.03/2009 
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Alokasi beban penyusutan sarana prasarana pengolahan terpusat kedalam tarif pelayanan dihitung 
berdasarkan rata-rata penyusutan per m3 kapasitas IPALD terpasang. Dalam menghitung beban 
penyusutan sebaiknya dilakukan dengan membuat daftar aset pengolahan terpusat sebagai berikut 

Tabel 2.4 Contoh Daftar Aset Pengolahan Terpusat 

UPTD Pengolahan Air Limbah 

Kabupaten/Kota… 

Daftar Aset Pengolahan Terpusat (IPALD) 

Jenis Aset Pengolahan 
Air Limbah Domestik 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengolahan Pendahuluan                       

 
- Mechanical Grease 
Trap    12.5%          

 - Manual Grease Trap  5%          

 - Automatic Screen   12.5%          

 - ManualScreen   5%          

 
- Mechanical Grit 
Chamber   12.5%          

 - Manual Grit Chamber  5%          

 

- Bak Ekualisasi dengan 
menggunakandiffuser 
atau mixer   12.5%          

 - Bak Ekualisasi  5%          

2 Bangunan Pengolahan            

 D. Anaerob            

 - Kolam Anaerobik   5%          

 
- Anaerobic Baffled 
Reactor (ABR)  5%          

 
- Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket (UASB)  5%          

  E. Aerob                     

  - Kolam Aerasi   12,5%                   

 - Oxidation Ditch  12,5%          
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Jenis Aset Pengolahan 
Air Limbah Domestik 

T
ah

un
 

P
er

ol
eh

an
 

P
er

se
nt

as
e 

P
en

yu
su

ta
n Harga Perolehan Penyusutan 

N
ila

i B
uk

u 

So
 A

w
al

 

T
am

ba
h 

K
ur

an
g 

So
 A

kh
ir

 

So
 A

w
al

 

T
am

ba
h 

K
ur

an
g 

So
 A

kh
ir

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 - Trickling Filter  12,5%          

 - Cascade Aerator  12,5%          

  - Ammonia Stripping   12,5%                   

 F. Kombinasi            

 - Kolam Fakultatif  5%          

3 Pemekatan Lumpur                       

  

- Gravity Thickeneryang 
dilengkapi dengan 
skimmer, scrapper, atau 
pompa lumpur   12.5%                   

  

- Bak Pengendap Primer 
yang dilengkapi dengan 
skimmer, scrapper, atau 
pompa lumpur   12.5%                   

4 
Pemekatan dan Stabilisasi 
Lumpur                       

  
- Anaerobic 
Digesterdengan mixer   12.5%                   

 - Anaerobic Digester  5%          

  - Imhoff   5%                   

  - SSC    5%                   

5 Pengering Lumpur            

 - Drying Area   5%          

 - Belt Filter Press  12,5%          

 - Vaccum Filter Press  12,5%          

 
- Sludge Drying Bed 
(SDB)   5%          

6 
Penghilangan Organisme 
Patogen             

 - Kolam Maturasi  5%          

 - Wetland  5%          

 
- Unit desinfeksi dengan 
pompa dosing  12,5%          
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Jenis Aset Pengolahan 
Air Limbah Domestik 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
- Unit desinfeksi tanpa 
pompa dosing  5%          

 

• Kolom 1  =  diisi dengan jenis aset pengolahan terpusat air limbah domestik 
• Kolom 2  =  diisi dengan tahun perolehan aset pengolahan terpusat air limbah domestik 
• Kolom 3  =  diisi dengan persentase penyusutan aset pengolahan terpusat sesuai 

ketentuan perpajakan 
• Kolom 4 =  diisi dengan nilai perolehan aset    
• Kolom 5  =  diisi dengan tambahan aset sejenis bila ada   
• Kolom 6  =  diisi dengan pengurangan aset sejenis bila ada   
• Kolom 7  = diisi dengan 4+5-6     
• Kolom 8  =  diisi dengan saldo awal penyusutan    
• Kolom 9  =  diisi dengan tambahan nilai penyusutan tahun ini   
• Kolom 10  =  diisi dengan pengurangan nilai penyusutan tahun ini, bila terjadi pengurangan 
• Kolom 11  =  diisi dengan 8+9-10     
• Kolom 12  =  diisi dengan 7-11   

2.4. Beban Operasional Lainnya 

2.4.1. Beban Pemasaran (Sosialisasi) 

Beban ini merupakan beban yang terkait dengan sosialisasi tentang keberadaan Lembaga Pengelola 
SPALD serta jasa layanan yang dapat diberikan, adapun yang termasuk dalam beban ini, meliputi: 

a. Pembuatan spanduk Acara 

b. Cetak brosur 

c. Perjalanan dinas sosialisasi 

d. Makan minum pelaksanaan sosialisasi, dan lain-lain 

Besaran beban pemasaran diperoleh dari beban pemasaran tahun terakhir yang terdapat dalam 
DPA/RKA, data lapangan atau berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan biaya. Alokasi beban pemasaran 
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IPALD kedalam tarif pelayanan adalah berdasarkan rata-rata beban pemasaran per m3 sesuai kapasitas 
IPALD terpasang. 

2.4.2. Beban Umum dan Administrasi 

Beban ini merupakan beban yang terkait dengan kegiatan administrasi di kantor lembaga pengelola 
SPALD. Jika lembaga pengelola berbentuk UPTD, maka sumber dana yang digunakan adalah APBD. 
Dalam APBD beban terkait administrasi masih terpisah-pisah dalam berbagai Mata Anggaran 
Keuangan (MAK), maka perlu dilakukan rekapitulasi tersendiri. 

Adapun yang termasuk dalam beban umum dan administrasi, antara lain meliputi: 

a. Penggandaan (photo copy), cetak, dan jilid 

b. Perjalanan dinas 

c. Honor tim dan tenaga kerja non PNS (khusus untuk honor yang dihitung hanya honor untuk 
tenaga kerja non PNS yang bekerja di pengolahan) 

d. Makan minum rapat 

e. Pendidikan dan latihan 

f. Beban umum lainya sepanjang tidak termasuk dalam belanja modal 

Besaran beban umum dan administrasi diperoleh dari beban umum dan administrasi tahun terkahir 
yang terdapat dalam DPA/RKA, data lapangan atau berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan biaya. 
Alokasi beban umum dan administrasi kedalam tarif per m3 sesuai dengan kapasitas terpasang. 

2.4.3. Beban Analisa Laboratorium 

Beban ini merupakan beban yang dikeluarkan untuk melakukan pengujian sampel influen dan efluen 
dalam pemenuhan baku mutu yang dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Alokasi beban analisa laboratorium kedalam tarif pelayanan adalah 
berdasarkan rata-rata beban pemasaran per m3 sesuai kapasitas terpasang. 

2.4.4. Beban Bahan Kimia untuk Laboratorium 

Beban ini merupakan beban yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan kimia yang digunakan dalam 
pengujian sampel air limbah di laboratorium internal. Beban bahan kimia dipengaruhi oleh jumlah titik 
sampel dan frekuensi pengujian sampel, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 
Alokasi beban bahan kimia kedalam tarif pelayanan adalah berdasarkan rata-rata beban pemasaran per 
m3 sesuai kapasitas terpasang. 
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2.4.5. Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung 

Besaran persentase penyusutan aset fasilitas pendukung disesuaikan dengan ketentuan perpajakan 
sebagai berikut. 

Tabel 2.5 Tarif Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung 

Aset Tetap Masa Manfaat (tahun) Tarif Penyusutan 

Inventaris kantor 4 25% 

Mebel 4 25% 

Alat komunikasi 4 25% 

Peralatan laboratorium 16 6,25% 

Jalan 20 5% 

Bangunan fasilitas pendukung 20 5% 
Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 dan Lampiran PermenKeu No. 96/PMK.03/2009 

Perhitungan beban penyusutan aset fasilitas pendukung kedalam tarif sesuai dengan waktu yang telah 
dilakukan standardisasi yaitu 24 jam sehari atau 365 hari dalam satu tahun. Sedangkan untuk alokasi 
beban aset fasilitas pendukung kedalam tarif pelayanan adalah berdasarkan rata-rata beban 
penyusutan aset fasilitas pendukung per m3 sesuai kapasitas terpasang. 
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III. KELOMPOK PELANGGAN 
DALAM PENENTUAN TARIF 

Pengelompokan pelanggan dimaksudkan sebagai upaya pelaksanaan konsep keadilan bagi pelanggan. 
Salah satu langkah pengelompokan pelanggan SPALD-T adalah menyusun berdasarkan strata ekonomi 
pelanggan, berikut disajikan jenis kelompok pelanggan dan tata cara penerapannya: 

3.1. Pengelompokan Pelanggan 

Langkah-langkah pengelompokan pelanggan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

• Persiapan 

 Menentukan kriteria dalam penentuan golongan pelanggan 

 Menentukan nilai dari setiap kriteria yang digunakan 

 Menentukan kisaran penilaian dari masing-masing golongan pelanggan 

• Melakukan pengambilan data dengan melakukan survey 

• Melakukan analisa berdasarkan hasil survey 

• Menetapkan golongan pelanggan dengan melihat hasil penilaian berdasarkan survey dan penilaian 
yang telah ditetapkan 

3.2. Pelanggan Domestik 

Pelanggan domestik terbagi dalam 3 kelompok pelanggan, yaitu: 

• Pelanggan Rumah Tangga I 

Kelompok pelanggan rumah tangga I adalah kumpulan pe langgan yang berpenghasilan rendah 
(MBR) dikenakan tarif rendah, yang besarnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya dasar. 

• Pelanggan Rumah Tangga II 

Kelompok pelanggan rumah tangga II adalah kumpulan pelanggan yang berpenghasilan cukup 
dikenakan tarif dasar, yang besarnya maksimal sama dengan biaya dasar. 
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• Pelanggan Rumah Tangga III 

Kelompok pelanggan rumah tangga III adalah kumpulan pelanggan yang berpenghasilan tinggi dan  
dikenakan tarif tinggi, yang besarnya lebih besar dari biaya  dasar. 

3.3. Pelanggan Non Domestik 

3.3.1. Pelanggan Niaga 

Pelanggan niaga adalah pelanggan yang melakukan kegiatan jual beli dan sebagainya dalam bentuk 
barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Prt/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan 
Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, pelanggan niaga terbagi atas tiga golongan yaitu: 

• Niaga Kecil  

Berikut pelanggan yang termasuk dalam niaga kecil: 

a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga 

b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan 

c. RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta 

d. Praktek Dokter/Pengacara/Profesi 

e. Hotel melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran 

f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis 

Kelompok pelanggan niaga kecil dikenakan  tarif minimal sama dengan biaya dasar. 

• Niaga Sedang 

Berikut pelanggan yang termasuk dalam niaga sedang: 

a. Hotel Bintang 1,2,3/Apartemen 

b. Steambath/Salon 

c. Bank 

d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor/Balai Pertemuan 

e. Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil 

f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan 

Kelompok pelanggan niaga sedang dikenakan  tarif di atas biaya dasar. 
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• Niaga Besar 

Berikut pelanggan yang termasuk dalam niaga besar: 

a. Real estate/Lapangan Golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olah Raga lainya 

b. Hotel Bintang 4 dan 5 

c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis 

Kelompok pelanggan niaga besar dikenakan  tarif lebih besar dari tarif niaga sedang. 

3.3.2. Pelanggan Industri  

Pelanggan industri adalah pelanggan yang melakukan kegiatan jual beli dan sebagainya dalam bentuk 
barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Pelanggan industri terbagi atas tiga golongan yaitu: 

• Pelanggan Industri Kecil  

Kelompok pelanggan industri kecil adalah kumpulan pelanggan industri yang  dikenakan  tarif 
minimal sama dengan biaya dasar. 

• Pelanggan Industri Sedang 

Kelompok pelanggan industri sedang adalah kumpulan pelanggan industri yang dikenakan tarif di 
atas biaya dasar. 

• Pelanggan Industri Besar 

Kelompok pelanggan industri besar adalah kumpulan pelanggan industri yang dikenakan tarif 
lebih besar dari tarif industri sedang. 

3.3.3. Pelanggan Instansi Pemerintah 

Pelanggan instansi adalah pelanggan gedung perkantoran milik pemerintah, kantor perwakilan negara 
asing, dan lain-lain. Kelompok pelanggan ini dikenakan tarif lebih besar dari biaya dasar. 

3.3.4. Pelanggan Sosial 

Pelanggan sosial adalah pelanggan bangunan sosial, seperti rumah ibadah, sekolah, panti asuhan, pasar, 
dan lain-lain. Pelanggan sosial dikenakan tarif lebih rendah dari biaya dasar. 
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IV. PERHITUNGAN TARIF SPALD-T 
Pelayanan air limbah domestik dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan mulai dari rumah 
pelanggan sampai dengan instalasi pengolahan terpusat (IPALD). Beban-beban yang masuk dalam 
perhitungan tarif SPALD-T hanya beban yang merupakan tanggung jawab pengelola SPALD-T. Berikut 
perhitungan beban-beban yang akan dialokasikan kedalam tarif pelayanan SPALD-T. 

4.1. Beban Jaringan Perpipaan 

Formula perhitungan beban jaringan perpipaan meliputi pemeliharaan sub-sistem pelayanan, dan 
beban operasional serta pemeliharaan sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan. Dibawah 
ini adalah formula untuk menghitung beban operasional dan pemeliharaan jaringan perpipaan dalam 
kurun waktu 1 bulan.  

4.1.1. Beban Tenaga Kerja Jaringan Perpipaan 

Beban tenaga kerja menggunakan standar UMR atau yang berlaku di perusahaan, data yang diperlukan 
untuk menghitung alokasi beban tenaga kerja jaringan perpipaan adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Jumlah Tenaga Kerja Sub Sistem pelayanan Orang 

b. 
Jumlah Tenaga Kerja Sub Sistem 
Pengumpulan 

Orang 

c. 
Gaji/Honor Tenaga Kerja Sub Sistem 
Pelayanan 

Rp./Orang 

d. 
Gaji/Honor Tenaga Kerja Sub Sistem 
Pengumpulan 

Rp./Orang 

e. Kapasitas Terpasang M3/bulan 

 

4.1.2. Beban Pemeliharaan 

Sub-Sistem Pelayanan 

Beban sub-sistem pelayanan meliputi pemeliharaan lubang inspeksi. Adapun data yang diperlukan 
untuk menghitung beban pemeliharaan jaringan perpipaan kedalam tarif pelayanan, adalah: 
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No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemeliharaan Tahun Ini Rupiah 

 

Beban Sub-Sistem Pengumpulan 

Beban pemeliharaan pengumpulan meliputi pemeliharaan pada: 

a. Pipa lateral 

b. Pipa service 

c. Pipa induk 

d. Sarana prasarana pelengkap (manhole, clean out, siphon, dan stasiun pompa)  

e. Truk flushing 

Adapun data yang diperlukan untuk menghitung beban pemeliharaan pengumpulan kedalam tarif 
pelayanan, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemeliharaan Tahun Ini Rupiah 

b. Kapasitas Terpasang per bulan M3/bulan 

 

Beban Operasional Pengumpulan 

a. Beban Energi (Listrik/BBM) Pengumpulan 

Beban energi (listrik/BBM) yang terdapat dalam pengumpulan adalah sarana perpompaan yang 
membantu aliran air limbah domestik mengalir menuju IPALD. Beban listrik perpompaan ini wajib 
diperhitungkan kedalam tarif pelayanan. Adapun data yang diperlukan meliputi: 

No. Uraian Satuan 

a. Kebutuhan Catu Daya Listrik Pompa KW 

b. Jam Kerja Mesin Pompa dalam Sehari Jam 

c. Tarif Listrik per KWh Rupiah 

d. Kapasitas terpasang per bulan M3/bulan 
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b. Beban Operasional Truk Flushing 

Flushing (penggelontoran) dibutuhkan untuk memelihara kelancaran aliran air limbah domestik dalam 
jaringan pengumpul dan menyelesaikan permasalahan penyumbatan. Sarana yang digunakan adalah 
truk flushing atau truk vacum. Beban operasional truk flushing yang wajib diperhitungkan dalam tarif 
pelayanan adalah beban Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dan beban air flushing. Beban 
operasional truk flushing adalah BBM yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dari garasi sampai 
dengan lokasi pelaksanaan flushing (PP) dan air flushing. Adapun data yang diperlukan untuk 
menghitung beban operasional truk flushing, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Harga BBM per liter Rupiah 

b. Jarak Tempur Truk per liter Km/Liter 

c. Standar Jarak Garasi ke lokasi Flushing Km 

d. Kebutuhan Air Untuk Flushing M3 

e. Harga Air flushing per m3 Rupiah/m3 

f. Rata-rata pelaksanaan Flushing per bulan Nilai 

g. Kapasitas terpasang per bulan M3/bulan 

 

4.1.3. Beban Penyusutan Aset Jaringan Perpipaan 

Penyusutan aset tetap termasuk sebagai beban yang harus diperhitungkan kedalam tarif pelayanan air 
limbah domestik. Besaran persentase penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. 
Data yang diperlukan untuk menghitung beban penyusutan aset jaringan perpipaan adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Harga Perolehan Asset Rupiah 

b. Persentase Penyusutan % 
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4.2. Beban Pengolahan Terpusat 

Formula perhitungan beban – beban operasional pengolahan air limbah domestik yang disajikan 
dibawah ini adalah formula untuk menghitung beban operasional pengolahan per m3, yang akan 
dialokasikan kedalam tarif pelayanan air limbah domestik. 

4.2.1. Beban Tenaga Kerja Pengolahan Terpusat 

Beban tenaga kerja menggunakan standar UMR atau yang berlaku di perusahaan. Data yang 
diperlukan untuk menghitung beban  tenaga kerja unit pengolahan terpusat kedalam tarif pelayanan 
adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Jumlah Tenaga Kerja Orang 

b. Jumlah Gaji/Honor Tenaga Kerja Rupiah 

c. Kapasitas terpasang per bulan M3/bulan 

 

4.2.2. Beban Operasional IPALD 

Beban operasional IPALD merupakan beban yang terdiri dari beban energi (listrik/BBM) dan beban 
bahan kimia. Berikut penjelasan formula perhitungan beban operasional IPALD. 

4.2.2.1. Beban Energi (Listrik/BBM) IPALD 

Beban ini digunakan untuk pengoperasian sarana dan prasarana pengolahan yang umumnya 
menggunakan sumber daya energi dari PLN atau pembangkit tenaga listrik/generator. Beban energi 
(listrik/BBM) yang diperhitungkan adalah keseluruhan beban energi (listrik/BBM) yang dibutuhkan 
dalam proses pengolahan air limbah domestik, dimana beban tersebut merupakan penjumlahan beban 
energi (listrik/BBM) masing-masing unit pengolahan yang ada dalam sistem.  Adapun data yang 
diperlukan untuk menghitung alokasi beban energi (listrik/BBM) pada masing-masing unit adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Kebutuhan Catu Daya Listrik Pompa KW 

b. Waktu Pengolahan Limbar per hari Jam 

c. Tarif Listrik per KWh Rupiah 

d. Kapasitas terpasang per bulan M3/bulan 
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4.2.2.2. Beban Bahan Kimia 

Bahan kimia digunakan dalam pengolahan air limbah domestik, untuk  menghitung beban bahan kimia 
yang akan dialokasikan kedalam tarif pelayanan, diperlukan data sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Harga bahan kimia kaporit Rp./kg 

b. Harga bahan kimia Kapur Rp./Kg 

c. Harga bahan kimia polimer Rp./kg 

d. Pemakaian kaporit M3/Kg 

e. Pemakaian kapur M3/Kg 

f. Pemakaian polimer M3/Kg 

 

4.2.3. Beban Pemeliharaan IPALD 

Pemeliharaan peralatan dan lingkungan IPALD, merupakan suatu keharusan untuk menjaga peralatan 
pengolahan air limbah domestik dalam kondisi siap dioperasikan setiap saat. Sementara pemeliharaan 
lingkungan diperlukan untuk menjaga kebersihan IPALD untuk kenyamanan pekerja dalam melakukan 
tugasnya. Pemeliharaan IPALD meliputi  kegiatan penyedotan sedimen/lumpur, pemeliharaan 
peralatan mekanis, perawatan bangunan sipil, dan lain-lain. 

Adapun data yang diperlukan untuk menghitung alokasi beban pemeliharaan IPALD adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemeliharaan tahun ini Rupiah 

 

Beban Penyusutan Aset Pengolahan Terpusat 

Penyusutan aset pengolahan terpusat termasuk sebagai beban yang harus diperhitungkan kedalam 
tarif pelayanan air limbah domestik. Besaran penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan ketentuan 
perpajakan. Adapun data yang diperlukan sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Persentase penyusutan bangunan sipil % 

b. Persentase penyusutan mesin % 

c. Harga Perolehan Prasarana Bangunan Sipil Rupiah 
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No. Uraian Satuan 

d. Harga perolehan Sarana Prasarana Mesin Rupiah 

 

4.3. Beban Operasional Lainnya 

4.3.1. Beban Pemasaran (Sosialisasi) 

Beban pemasaran (sosialisasi) merupakan beban yang dikeluarkan untuk melakukan sosialisasi jasa 
layanan yang dapat diberikan dan lembaga pengelola air limbah domestik. Adapun data yang 
diperlukan adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Pemasaran Tahun Ini Rupiah 

 

4.3.2. Beban Umum dan Administrasi 

Beban umum dan administrasi merupakan beban terkait dengan beban ATK, penggandaan, cetak, jilid, 
telepon, pemeriksaaan laboratorium yang diperlukan dalam operasional pelayanan limbah domestik. 
Data yang diperlukan untuk menghitung beban umum dan administrasi adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. Beban Umum dan Administrasi Tahun Ini Rupiah 

 

4.3.3. Beban Analisa Laboratorium  

Beban analisa laboratorium merupakan beban untuk melakukan analisa laboratorium sampel air 
limbah domestik secara rutin setiap bulan di laboratorium terakreditasi. Data yang diperlukan untuk 
menghitung alokasi beban analisa laboratorium kedalam tarif, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. 
Harga Pemeriksaan Sampel Influen dan 
Effluen Setiap Bulan 

Rupiah 

b. Kapasitas IPLT M3/hari 
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4.3.4. Beban Bahan Kimia untuk Laboratorium  

Beban bahan kimia untuk laboratorium merupakan beban yang dibutuhkan untuk melakukan analisa 
laboratorium internal. Bahan kimia yang dibutuhkan sesuai dengan parameter yang akan dianalisa, 
yaitu parameter BOD, COD, amonia, total coliform, minyak dan lemak. Data yang diperlukan untuk 
menghitung alokasi beban bahan kimia untuk laboratorium kedalam tarif, adalah: 

No. Uraian Satuan 

a. 
Harga Pemeriksaan Sampel Influen dan 
Effluen Setiap Bulan 

Rupiah 

b. Kapasitas IPLT M3/hari 

 

4.3.5. Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung 

Perhitungan beban penyusutan aset fasilitas pendukung (% per tahun) dihitung sesuai ketentuan, 
dengan data yang diperlukan sebagai berikut: 

No. Uraian Satuan 

a. Persentase penyusutan bangunan sipil % 

b. Persentase penyusutan peralatan % 

c. Harga Perolehan Prasarana Bangunan Sipil Rupiah 

d. Harga perolehan Sarana Prasarana peralatan Rupiah 

 

4.4. Format Rekapitulasi Beban Pelayanan SPALD-T 

Setelah perhitungan alokasi beban pelayanan SPALD-T, yang terdiri dari beban jaringan perpipaan, 
pengolahan terpusat, dan operasional lainnya, terisi seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah 
membuat tabel yang akan digunakan sebagai rekapitulasi perhitungan beban pelayanan dan juga 
berfungsi sebagai perhitungan total beban tahun ini (Tn).  

4.4.1. Rekapitulasi Beban Pelayanan SPALD-T Pengolahan Mekanik 

Baris total beban tahun ini (Tn) pada Tabel 4.1, menunjukkan nilai nominal Total Beban Tahun Ini 
(Tn) untuk pelayanan air limbah domestik. Tabel ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung 
nilai nominal tarif rendah, dasar, dan tinggi.  
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Tabel 4.1 Total Beban Pelayanan SPALD-T Pengolahan Mekanik 

No. KETERANGAN Nominal (Rp) 

       

1 Beban Jaringan Perpipaan  

1.1 Beban Sub-Sistem Pelayanan  

 1.1.1 Beban Pemeliharaan Pelayanan a 

1.2 Beban Sub-Sistem Pengumpulan  

  1.2.1 Beban Pemeliharaan Pengumpulan b 

  1.2.2 Beban Operasional Pengumpulan  

  a) Beban Energi (Listrik/BBM) Pengumpulan  c 

  b) Beban Operasional Truk Flushing  d 

1.3 Beban Tenaga Kerja Jaringan Perpipaan  e 

1.4 Beban Penyusutan Aset Jaringan Perpipaan  f 

    Sub Total Beban Jaringan Perpipaan BJP 

2 Beban Pengolahan Terpusat  

2.1 Beban Pemeliharaan IPALD  g 

2.2 Beban Operasional IPALD  

  2.2.1  Beban Energi (Listrik/BBM) IPALD h 

  2.2.2  Beban Bahan Kimia  i 

2.3 Beban Tenaga Kerja Pengolahan Terpusat  j 

2.4 Beban Penyusutan Aset Pengolahan Terpusat k 

    Sub Total Beban Pengolahan Terpusat BOL 

3 Beban Operasional Lainnya  

3.1 Beban Pemasaran (Sosialisasi)  l 

3.2 Beban Umum dan Administrasi  m 

3.3 Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung  n 

3.4 Beban Analisa Laboratorium  o 

3.5 Beban Bahan Kimia Laboratorium*)  p 

    Sub Total Beban Operasional Lainnya BOPl 

Total Beban Tahun ini (Tn) Tn 

*) Apabila memiliki laboratorium  
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4.4.2. Rekapitulasi Beban Pelayanan SPALD-T Pengolahan Konvensional 

Baris jumlah pada Tabel 4.2, menunjukkan nilai nominal Total Beban Tahun Ini (Tn) untuk pelayanan 
air limbah domestik. Tabel formula pengolahan konvensional tidak jauh berbeda dengan pengolahan 
mekanik, yang membedakan adalah pada pengolahan konvensional tidak ada beban energi pengolahan 
dan bahan kimia. 

Tabel 4.2 Total Beban Pelayanan Air Limbah Domestik SPALD-T Pengolahan Konvensional 

No. KETERANGAN Nominal (Rp) 

       

1 Beban Jaringan Perpipaan  

1.1 Beban Sub-Sistem Pelayanan  

 1.1.1 Beban Pemeliharaan Pelayanan a 

1.2 Beban Sub-Sistem Pengumpulan  

  1.2.1 Beban Pemeliharaan Pengumpulan b 

  1.2.2 Beban Operasional Pengumpulan  

  a) Beban Energi (Listrik/BBM) Pengumpulan  c 

  b) Beban Operasional Truk Flushing  d 

1.3 Beban Tenaga Kerja Jaringan Perpipaan  e 

1.4 Beban Penyusutan Aset Jaringan Perpipaan  f 

    Sub Total Beban Jaringan Perpipaan BJP 

2 Beban Pengolahan Terpusat  

2.1 Beban Pemeliharaan IPALD  g 

2.2 Beban Operasional IPALD  

  2.2.1  Beban Energi (Listrik/BBM) IPALD - 

  2.2.2  Beban Bahan Kimia  - 

2.3 Beban Tenaga Kerja Pengolahan Terpusat  j 

2.4 Beban Penyusutan Aset Pengolahan Terpusat k 

    Sub Total Beban Pengolahan Terpusat BOL 

3 Beban Operasional Lainnya  

3.1 Beban Pemasaran (Sosialisasi)  l 

3.2 Beban Umum dan Administrasi  m 

3.3 Beban Penyusutan Aset Fasilitas Pendukung  n 

3.4 Beban Analisa Laboratorium  o 
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No. KETERANGAN Nominal (Rp) 

3.5 Beban Bahan Kimia Laboratorium*)  p 

    Sub Total Beban Operasional Lainnya BOPl 

Total Beban Tahun ini (Tn) Tn 

*) Apabila memiliki laboratorium  

4.5. Perhitungan Tarif Pelayanan SPALD-T 

4.5.1. Biaya Dasar 

Setelah mendapatkan nilai Total Beban Tahun Ini (Tn), maka dilakukan perhitungan Biaya Dasar (BD) 
dengan mengalikan Tn dengan faktor inflasi (5-6% per tahun). Biaya dasar digunakan sebagai acuan 
untuk menentukan tarif. Proyeksi kenaikan total beban dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun ke 
depan, dengan pertimbangan tarif berlaku selama 5 tahun. Setelah diperoleh nilai proyeksi, kemudian 
dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tarif tetap yang berlaku selama 5 tahun. Berikut perhitungan 
biaya dasar pelayanan SPALD-T. 

 

Keterangan: 

• Total Beban Tahun ini =  Tn (Rp/m3) 

• i =   persentase kenaikan inflasi (%) 

Rata-rata total beban dalam 5 tahun atau biaya dasar (BD), sebagai berikut: 

 

 

Total Beban 1 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+1) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^1 = 𝑇𝑇𝑛𝑛1 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 2 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+2) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^2 = 𝑇𝑇𝑛𝑛2 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 3 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+3) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^3 = 𝑇𝑇𝑛𝑛3 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 4 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+4) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^4 = 𝑇𝑇𝑛𝑛4 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
Total Beban 5 tahun yang akan datang (𝑇𝑇𝑛𝑛+5) = 𝑇𝑇𝑛𝑛 x (1 + i)^5 = 𝑇𝑇𝑛𝑛5 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 

 

Biaya Dasar (BD) =
𝑇𝑇𝑛𝑛1 + 𝑇𝑇𝑛𝑛2 + 𝑇𝑇𝑛𝑛3 + 𝑇𝑇𝑛𝑛4 + 𝑇𝑇𝑛𝑛5

5
 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑇𝑇𝑇𝑇) 
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4.5.2. Tarif 

Pada prinsipnya besaran tarif pelayanan SPALD-T berkaitan erat dengan penggunaan air bersih oleh 
pelanggan, karena volume air limbah domestik yang dihasilkan berbanding lurus dengan penggunaan 
air bersih. Umumnya volume air limbah domestik setara dengan ±80% dari volume air bersih. Oleh 
karena itu, disarankan pengelola air minum dan air limbah domestik berada dalam satu lembaga 
sehingga data penggunaan air bersih dapat terekam untuk menghitung besar tarif pelayanan SPALD-T.  

Langkah awal dalam menghitung tarif pelayanan SPALD-T, penentu kebijakan di daerah perlu 
mengidentifikasi komposisi pelanggan berdasarkan kelompok pelanggan domestik (rumah tangga) dan 
non domestik (niaga, industri, instansi pemerintah dan sosial). Jika pengelola air minum dan air limbah 
domestik dalam satu lembaga, maka data komposisi pelanggan ini dapat disesuaikan dengan data yang 
ada. Komposisi pelanggan ini dibutuhkan agar penentu kebijakan dapat menentukan besarnya subsidi 
untuk kelompok pelanggan domestik. Selain subsidi dari Pemerintah Daerah, penentu kebijakan juga 
dapat menerapkan subsidi silang antar kelompok pelanggan domestik. 

 

  

Besaran tarif pelayanan SPALD-T yang dikelola oleh UPTD maupun BLUD dihitung 
berdasarkan beban operasi dan pemeliharaan, tanpa memperhitungkan keuntungan. Sedangkan 
apabila pengelola air limbah domestik berbentuk BUMD dapat menambahkan keuntungan yang 

wajar. 
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V. RINGKASAN 
Dalam perhitungan tarif pelayanan SPALD-T perlu memperhatikan beberapa hal berikut: 

1. Pelayanan SPALD-T merupakan jasa pelayanan air limbah secara terpusat yang dilakukan dengan 
mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif sampai dengan IPALD untuk diolah 
sebelum dibuang ke badan air permukaan.  

2. Standardisasi diperlukan untuk menghitung beban operasional pelayanan yang akan dibebankan 
dalam tarif pelayanan SPALD-T. Dalam buku ini, standardisasi yang digunakan adalah: 

2.1. Waktu 

Dalam menghitung beban tenaga kerja ditetapkan 1 hari = 8 jam kerja, 1 minggu = 40 jam 
kerja. 

Dalam menghitung beban penyusutan dan beban pemeliharaan ditetapkan 1 hari = 24 jam. 

2.2. Volume 

Perhitungan tarif terhadap pelanggan, per m3 layanan dalam waktu 1 bulan. Besar tarif yang 
dibayar oleh pelanggan sesuai dengan volume air limbah domestik yang dihasilkan oleh 
masing-masing pelanggan. 

3. Beban operasional pelayanan SPALD-T terdiri dari 3 kelompok, yaitu: 

3.1. Beban jaringan perpipaan adalah beban yang dihitung mulai dari lubang inspeksi sampai 
dengan air limbah  masuk kedalam IPALD. 

3.2. Beban pengolahan terpusat adalah beban yang dihitung sejak air limbah masuk ke IPALD 
sampai dengan dibuang ke badan air permukaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

3.3. Beban operasional lainnya meliputi beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban 
penyusutan aset fasilitas pendukung, beban analisa laboratorium, dan beban bahan kimia 
untuk laboratorium (jika memiliki fasilitas laboratorium). 

4. Dalam perhitungan tarif pelayanan SPALD-T ini, pelanggan dikelompokkan dalam kelompok 
pelanggan, yaitu pengelompokan pelanggan sesuai dengan strata ekonomi.  

5. Besaran tarif pelayanan SPALD-T dihitung berdasarkan Biaya Dasar (BD), yang menjadi acuan bagi 
Pemerintah Daerah untuk menentukan tarif masing-masing kelompok pelanggan dengan 
mempertimbangkan keterjangkauan dan azas keadilan. Tarif pelayanan SPALD-T : 

5.1. Tarif Kelompok Pelanggan Domestik: 

• Tarif Rendah, adalah tarif yang besarannya di bawah tarif dasar. 
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• Tarif Dasar, adalah tarif yang besarannya maksimal sama dengan beban operasional 
pelayanan (Biaya Dasar). 

• Tarif Tinggi, adalah tarif yang besarannya di atas beban operasional pelayanan (Biaya 
Dasar). Pengenaan tarif tinggi dimaksudkan untuk pemberlakuan subsidi silang antar 
kelompok pelanggan. 

5.2. Tarif Kelompok Pelanggan Non Domestik: 

• Tarif sosial 
• Tarif instansi pemerintah 
• Tarif niaga 
• Tarif industri 
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