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Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, Pemerintah Kota
Kendari menggelar kegiatan penjajakan minat pasar (Market
Sounding) secara  online  melalui media komunikasi Zoom
kepada para calon investor untuk proyek KPBU SPAM
Tabanggele, Kota Kendari. Acara  Market Sounding  dihadiri
oleh 70 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintahan baik
Pusat maupun Daerah, Badan Usaha, Lembaga Keuangan dan
Konsultan. Acara dipimpin oleh Bapak Ridwansyah selaku
Kepala Bappeda Kota Kendari dan dibuka oleh Bapak
Sulkarnain selaku Walikota Kendari. Dalam pembukaannya,
Bapak Sulkarnain menyampaikan bahwa rencana
pembangunan SPAM Kota Kendari ini didasari oleh amanat
RPJMD Kota Kendari tahun 2018 - 2022 dengan target
mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis
ekologi, informasi dan teknologi. Disampaikan pula bahwa
proyek ini bertujuan untuk mendukung Program 100-0-100
Pemerintah Pusat, yang dilakukan dengan cara meningkatkan
kualitas sanitasi dan standar hidup penduduk Kota Kendari,
meningkatkan cakupan pelayanan dari 14% (2019) menjadi
42% (2028) dari total penduduk, dan meningkatkan jumlah
sambungan langganan sebanyak kurang lebih 35.000
Sambungan Rumah (SR).

Adapun  lingkup  KPBU  proyek ini yaitu sebagai  berikut: (1)
Pembangunan baru  intake, IPA dengan kapasitas total 550
lpd, dan reservoir (termasuk pompa distribusi) dengan total
kapasitas 10.000 m³; (2) Pembangunan jaringan distribusi
(JDU dan JDB); dan (3) Pengoperasian dan pemeliharaan
intake, IPA, reservoir, dan pompa distribusi dengan kapasitas
550 lpd. Pembagian area pelayanan SPAM Tabanggele Kota
Kendari mencakup 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan
Puuwatu (129 lpd), Kecamatan Mandonga (134 lpd), Kecamatan
Kadia (134 lpd), Kecamatan Wua-wua (108 lpd) dan Kecamatan
Baruga (44 lpd) dengan estimasi masa penyerapan air curah
selama 7 tahun dan total cakupan pelanggan sebanyak kurang
lebih 47.247 SR dengan target tambahan SR baru sebanyak
kurang lebih 35.000 SR.
 
Bapak Andi Sulolipu dari DPRD Komisi II Kota Kendari
menyampaikan dukungannya terhadap proyek KPBU SPAM
Tabanggele dan memberikan masukan bahwa PDAM Tirta
Anoa  Kendari   perlu  melibatkan  DPRD   kedepannya   untuk
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Acara dilanjutkan dengan pemaparan profil
proyek oleh Bapak Damin selaku Direktur
utama PDAM Tirta Anoa Kendari. Bapak
Damin menyampaikan bahwa lokasi proyek
direncanakan berada di Desa Tabanggele,
Kecamatan Anggolomoare, Kab. Konawe di-
mana sungai Konawe sebagai sumber air dari rencana
penyediaan SPAM ini. Proyek ini merupakan proyek
KPBU unsolicited dengan Konsorsium ADHI-KTI sebagai calon
pemrakarsa. Saat ini, dokumen FS sedang dalam proses reviu
oleh BPPSPAM. Pemerintah Kota Kendari menugaskan PDAM
Tirta Anoa Kendari sebagai PJPK dengan masa kerjasama 30
tahun. Bentuk kerjasama proyek ini yakni BOT+ untuk sistem
pengolahan air dan pembangunan sebagian jaringan
distribusi dengan mekanisme pembayaran take-or-pay.  

turut berdiskusi dalam
penyediaan SPAM ini.
Kemudian disampaikan oleh
Bapak Damin bahwa proyek
ini tidak mengusulkan
penjaminan kepada PT PII.

Disampaikan pula bahwa tarif dasar PDAM adalah tarif yang
berlaku saat ini berdasarkan SK Walikota Kendari tahun 2013,
yaitu sebesar Rp 6.500. Sebagai rencana tindak lanjut, akan
segera dilakukan finalisasi proses reviu FS agar proyek dapat
dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu penerbitan surat
Persetujuan Prakarsa kepada Konsorsium ADHI+KTI dan
penetapan kompensasi pemrakarsa.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerja Sama (PJPK) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan,  pada 12 Juni
2020 telah mengumumkan secara resmi pemenang lelang pada proyek tersebut. 
 
Pengumuman tersebut disampaikan melalui laman situs resmi Kementerian PUPR oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
dengan judul "Pengumuman Hasil Pelelangan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatera di
Provinsi Sumatera Selatan" dengan No. surat; 51/L1/KPBU/SS/2020. Dalam proses lelang proyek KPBU Jalintim Sumsel ini telah
terpilih pemenang lelang yaitu Konsorsium ADHI - ABIPRAYA dengan nilai investasi (riil) sebesar Rp 949.631.620.829,- dengan jumlah
pembayaran Ketersediaan Layanan yang ditawarkan sebesar Rp 221.601.620.829,-/tahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dibayarkan selama 12 tahun. PJPK juga menetapkan Pemenang Cadangan Satu oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dengan nilai
investasi (riil) sebesar Rp 707.011.497.141,- dengan jumlah Pembayaran Ketersediaan Layanan yang ditawarkan sebesar Rp
250.000.000.000,-/tahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan selama 12 tahun.
 
Sebagai informasi, proyek ini berada di sisi Timur Jalan Sumatra Selatan di Kota Palembang, yaitu; Jalan Srijaya Raya, Jalan Mayjen
Yusuf Singadekane, Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Terminal Alang-alang Lebar dan Jalan
Sultan Mahmud Badarudin II. Perkiraan panjang total proyek ini adalah 29,37 km. Masa Kerjasama dilaksanakan selama 15 tahun yang
terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan. Pengembalian investasi menggunakan Metode Pembayaran
Ketersediaan Layanan/ Availability Payment. Adapun  ruang lingkup yang dikerjasamakan adalah sebagai berikut: rekonstruksi jalan;
rehab major; rehab minor dan pemeliharaan. Badan Usaha Pelaksana lalu menyerahkan seluruh infrastruktur pada saat masa kerja
sama berakhir kepada PJPK. Selain itu, Proyek KPBU Jalintim Sumsel sudah mendapatkan Principle Approval Penjaminan dari PT PII
pada 21 Agustus 2019.

Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta adalah salah
satu proyek pada sektor konservasi energi yang saat ini
telah sampai tahap penyusunan Final Business Case (FBC).
Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama dalam sektor
konservasi energi. Untuk melihat minat investor pada
proyek ini dilakukan Market Sounding pada Kamis, 25 Juni
2020 melalui video conference. Kegiatan ini dipimpin
langsung oleh Bapak Ahyani selaku Sekretaris Daerah Kota
Surakarta dan dihadiri oleh Dit. KPSRB Bappenas, Dit.
PDPPI Kemenkeu, PT PII, PT SMI, Tim KPBU PJU Kota
Surakarta, Simpul KPBU Pemerintah Kota Surakarta,
Pemerintah Kota Surakarta dan sejumlah badan usaha.
 
Rangkaian market sounding ini diawali dengan paparan
profil proyek KPBU PJU Kota Surakarta yang disampaikan
oleh Ibu Sita selaku Ketua Tim KPBU Proyek PJU Kota
Surakarta. Proyek yang memiliki perkiraan nilai Capex
sebesar Rp 360 miliar ini menggunakan skema BOT dengan
masa konsesi 17 tahun termasuk 2 tahun masa konstruksi.
Pada sesi diskusi beberapa fokus pertanyaan dari calon
badan usaha  antara   lain  mengenai  kewajiban  BUP,  risiko
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kenaikan listrik, perhitungan pinalti terhadap ketersediaan
layanan, penjaminan proyek, termasuk kondisi politik daerah
yang sekiranya dapat berdampak pada keberlangsungan
proyek.
 
Sehubungan keterbatasan waktu dalam penyelanggaraan
market sounding secara online, Pemda Surakarta membuka
korespondensi melalui surat menyurat jika ada pertanyaan
lebih lanjut dan masukan mengenai proyek. Sebagai tindak
lanjut, Bapak Ahyani menyatakan, walaupun ditengah
kondisi pandemi, proses tahapan KPBU dapat berjalan lancar
dan pada bulan Agustus 2020 direncanakan pengumuman
prakualifikasi proyek KPBU PJU Kota Surakarta.



Lorem Ipsum

Rapat Pembahasan Analisis Hukum dan
Kelembagaan PJPK dalam Proyek KPBU
Sektor Perumahan diselenggarakan via
Zoom pada hari Rabu tanggal 24 Juni
2020 dengan dibuka oleh Bapak Andre
Permana selaku Direktur Eksekutif
Bisnis PT PII dan dimoderatori oleh
Bapak Zaki dengan peserta undangan
Direktur PDPPI Kementerian
Keuangan, Direktur KPSRB
Kementerian PPN/Bappenas, Direktur
PSSPP, Dit Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan, Dit Rumah Susun, Dit
Perumahan Umum dan Komersial
Kementerian PUPR, dan Dit
Sinkronisasi Urusan Pemerintah
Daerah 2, Kementerian Dalam Negeri. 
 
Latar belakang penyelenggaraan rapat
untuk membahas beberapa isu dalam
pelaksanaan penyiapan proyek KPBU
sektor perumahan, antara lain terkait
penetapan kewenangan PJPK. Rapat
pembahasan ini direncanakan akan
dilakukan berseri dengan topik yang
berbeda-beda.
 
Saat ini ada 3 proyek KPBU perumahan
yaitu Rusun Bina Harapan Cisaranten
Bandung yang terdiri dari 4 tower
apartemen masing-masing 20 lantai
dan perkiraan potensi 2.000 unit
rusun dengan PJPK Kementerian PUPR,
Rusun KEK Sei Mangkei Medan yang
terdiri dari 3 tower  rusunawa (672
unit) dengan PJPK Gubernur Sumatera
Utara, dan Rusun Paldam Bandung
terdiri dari 3 tower (897 unit) dengan
PJPK Walikota Bandung.
 
Terdapat beberapa pengaturan
mengenai PJPK dalam regulasi KPBU
sektor perumahan diantaranya UU No
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, UU No 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan
UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pada kedua
regulasi tersebut, terdapat perbedaan
pengaturan terkait kewenangan PJPK
untuk proyek rumah susun Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR). UU No
1 Tahun 2011 dan UU No 20 Tahun 2011
membuka peluang pemda sebagai
PJPK proyek rusun MBR, sebaliknya,
UU No 23 Tahun 2014 menyatakan
penyediaan perumahan MBR adalah
kewenangan pemerintah pusat.
 
Pemerintah memiliki program 1 Juta
Rumah yang salah satu bentuk
pembiayaannya dapat diselenggarakan
dengan skema KPBU. Sektor
perumahan juga merupakan salah satu
sektor prioritas pada Kementerian
Keuangan. Apabila kewenangan
tersebut hanya diberikan pada
pemerintah pusat akan menyebabkan
beratnya beban anggaran. Menurut
Bapak Jimmy, DJPPR Kementerian
Keuangan, isu ini menjadi pembahasan
yang penting untuk dibahas karena
menjadi salah satu faktor
pertimbangan pemberian fasilitas PDF
pada proyek KPBU Rusun Paldam.
 
Bapak Manda Machyus dari Dit Rumah
Susun Kementerian PUPR
menyampaikan bahwa meskipun UU
No 23 Tahun 2014 menyatakan
penyediaan rusun MBR merupakan
kewenangan pemerintah pusat, namun
dalam praktiknya ada beberapa
pemerintah daerah yang membangun
rusun MBR seperti di DKI Jakarta,
Kota Surabaya dan Kota Malang. Dasar
hukum dari kewenangan ini diatur
melalui perda masing-masing daerah
yang telah dibahas dan disepakati
dengan DPRD.
 
Bapak Sri Bagus Guritno dari
Bappenas menyampaikan usulan solusi
untuk masalah PJPK ini dengan
menerapkan prinsip PJPK bersama.
Secara pengaturan, Permen PPN No 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur telah
memperjelas pengaturan mengenai
PJPK Bersama, sehingga untuk proyek
rusun ini ada peluang agar
Kementerian PUPR dan pemda bisa
menjadi PJPK bersama, khususnya
untuk proyek Rusun Paldam.

Menurut Bapak Mendra Wijaya,
Kementerian Dalam Negeri, terdapat
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
terkait pembagian kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai
bentuk penyempurnaan dari apa yang
belum tegas diatur dalam UU No 23
Tahun 2014. Namun RPP tersebut
masih dalam pembahasan dan
kemungkinan baru selesai tahun 2021.
 
Ibu Vony Pratiwi, Kementerian Dalam
Negeri juga memberikan solusi yang
dapat ditempuh untuk
keberlangsungan proyek KPBU Rusun
MBR di daerah, dengan hasil diskusi
dengan Pemkot Bandung yang
menghasilkan 4 alternatif sebagai
berikut; (1) Pemda dapat menghibahkan
tanah kepada pemerintah pusat untuk
dibangun rumah susun MBR; (2)
Pembangunan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan pembagian jenis
rumah susun sesuai dengan
peruntukan perundang-undangan; (3)
Penyediaan diberikan kepada sektor
badan usaha dengan perjanjian
terdapat 1 tower untuk masyarakat
yang terkena relokasi atau lingkup
yang menjadi kewenangan daerah; (4)
Dibangun rumah susun dengan
peruntukan utama bagi warga yang
terkena relokasi dengan lingkup yang
juga diperuntukan bagi MBR (Mixed
use).
 
Kesimpulan dari hasil diskusi rapat ini
adalah sebagai berikut (1) Melakukan
kajian pelimpahan kewenangan
penyelenggaraan penyediaan rumah
susun MBR dari Pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daerah atau dari
Pemerintah Pusat kepada
BUMN/BUMD; (2) Melakukan kajian
kemungkinan PJPK Bersama sesuai
regulasi Permen PPN No 2 tahun 2020;
dan (3) Mengirimkan permohonan
pendapat hukum kepada Kementerian
Hukum dan HAM terkait penafsiran
undang-undang sektor perumahan dan
pemerintahan daerah. Sebagai bahan
pertimbangan, Kementerian PUPR
diminta agar dapat memberikan
informasi pemerintah daerah yang
sudah membangun MBR.
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Salah satu opsi alternatif pendanaan dan pembiayaan yang
tidak bersumber dari dana publik / swasta adalah melalui
monetisasi nilai aset. Salah satu skema monetisasi nilai aset
pada proyek infrastruktur adalah Skema Konsesi
Terbatas/Limited Concession Scheme (LCS). Skema ini
memanfaatkan aset sektor publik yang eksisting untuk
mengakses pembiayaan dari swasta. Pemerintah memberikan
hak konsesi kepada badan usaha untuk mengoperasikan aset
tertentu yang disertai dengan tanggung jawab untuk
mengelola dan mengembangkan aset tersebut dan sebagai
gantinya pemerintah menerima uang tunai (dibayarkan di
muka), dimana dana tersebut dapat digunakan untuk
mengembangkan aset infrastruktur baru. Aset yang dapat
dimanfaatkan dengan skema limited concession adalah aset
brownfield, aset yang sudah memiliki catatan arus kas positif
dan memiliki pendapatan kedepan yang terprediksi. Dalam
LCS pemerintah juga akan menerapkan mekanisme bagi hasil
dengan badan usaha pemengang hak konsesi. Selain itu,
pemegang hak konsesi akan bertanggung jawab atas ekspansi
modal di masa depan, yang nantinya akan dijelaskan lebih
lanjut dalam perjanjian konsesi. 

Hampir setiap pemerintah di seluruh negara saat ini berada di
bawah tekanan untuk mendanai layanan publik bagi warga
negaranya. Layanan itu termasuk membangun infrastruktur
baru dan meningkatkan fasilitas yang ada. Pemerintah perlu
terus berinvestasi dalam jalan raya, urban mobilisasi,
bangunan, pengembangan lahan, sistem listrik dan air, dan
banyak proyek lainnya. Karena berbagai kendala (termasuk
pendanaan), sebagian besar pemerintah memiliki backlog
pekerjaan yang signifikan. Menurut perkiraan dari McKinsey,
untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan, dunia perlu mengeluarkan biaya 3,8 % dari PDB
untuk infrastruktur hingga 2030, rata-rata $ 3,3 triliun per
tahun. Jika pemerintah ingin menutup gap antara percepatan
kebutuhan dan keterbatasan anggaran, maka pemerintah
harus merangkul model baru untuk membiayai proyek-
proyek infrastruktur yang melibatkan partisipasi sektor
swasta dalam pelayanan publik. Kunci untuk membuat
kerjasama dengan pihak swasta berhasil adalah memastikan
bahwa model bisnis yang dipilih sama – sama menguntungkan
kedua belah pihak.

Sharing Knowledge: Limited

Concession Scheme

Oleh karenanya, Pemerintah perlu memiliki pemahaman
penuh tentang model bisnis yang akan diterapkan pada
pipeline proyek infrastrukturnya. Model ini mencakup
dinamika keuangan proyek, potensi risiko, kapan biaya akan
dikeluarkan, dan kapan pendapatan akan mulai mengalir
(termasuk sumber pendapatan potensial). Dalam memahami
model bisnis tersebut, Pemerintah tentu juga perlu
memahami mengenai scope dan nilai proyek yang akan
dibangun, apakah investasi infrastruktur dapat menghasilkan
nilai secara langsung – dapat dikenakan user charge atau
secara tidak langsung – peningkatan nilai tanah. Selanjutnya,
Pemerintah memilih opsi baik pendanaan dan pembiayaan.
Hal terakhir adalah menentukan metode pengadaan yang
tepat (pengadaan publik, kerjasama operasi, joint venture,
long-term lease, PPP, franchising, atau privatisasi).

Salah satu negara yang telah menerapkan skema ini adalah
Turki. LCS diterapkan pada sektor transportasi udara untuk
pengembangan Bandara Attaturk. LCS biasa digunakan untuk
proyek-proyek yang menggunakan skema BOT. Setelah
kontrak BOT berakhir, Otoritas Kebandarudaraan Turki (SAA)
mengakuisisi kembali bandara kemudian menerapkan metode
long term lease/LCS dengan pihak swasta. Pihak swasta yang
berminat akan diminta untuk memasukkan nilai penawaran
mereka saat proses lelang, dimana pihak yang menawarkan
dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hak pengoperasian
bandara tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Hukum No 4046 tentang
implementasi LCS di Turki, dapat dilakukan melalui
pengalihan hak operasional, sewa guna usaha atau metode
serupa yang tidak memerlukan pengalihan kepemilikan dengan
jangka waktu tidak boleh lebih dari 49 tahun. Jangka waktu
kerjasama skema LCS pada proyek pilot bandara di Turki ini 
 berkisar antara 15 – 25 tahun, dengan sistem pembayaran uang
sewanya yang dilakukan di awal kerjasama. Pada proses LCS di
Turki, sektor swasta akan mengelola beberapa bagian, yaitu
pengelolaan bangunan terminal, ground handling, fasilitas dan
pengoperasian kargo, parkir mobil, pengisian bahan bakar
pesawat dan pengoperasian listrik, hotel airport, reklame dan
iklan pada kawasan bandara (tergantung pada kontrak
pengelolaan). Dalam hal ini, badan usaha tidak mengelola
pelayanan lalu lintas udara dan fasilitas-fasilitas yang dikelola
dan dikontrol oleh DHMI (cabang dari Kementerian
Transportasi dan Infrastruktur Turki yang bertanggung jawab
untuk pembangunan bandara) sebagai pihak penanggungjawab
otoritas mengenai pelayanan lalu lintas udara di Turki. Selain
itu, Pemerintah Turki juga berupaya untuk menciptakan
lingkungan investasi yang menguntungkan. Pemerintah Turki
juga telah memiliki Undang – Undang untuk investor asing
(Undang – Undang Penanaman Modal Asing), Perjanjian
Perlindungan Investasi Bilateral dengan 108 negara, Perjanjian
untuk menghindari pajak berganda dengan 80 negara, Insentif
Pajak (Pengecualian dari biaya dan pajak tertentu (PPN dan Bea
Materai). 

Sebagai penutup, dari pengalaman Turki tersebut, skema LCS
dapat menjadi salah satu opsi dalam pemenuhan pembiayaan
infrastruktur yang selama ini masih menjadi tantangan
pemerintah.

Sumber:
Deloitte.  2018.Private sector participation in public sector financing an introduction
Ginting & Reksodiputro. 2020. New concession model introduced to monetise existing
Government/SOE infrastructure assets: Jakarta,
Turkish Deputy Minister.2019. Turkish Experience in Financing Transport Infrastructure
Development. Dipresentasikan pada kegiatan Indonesia Infrastructure Development
Financing: Financing to Accelerate Infrastructure Development, 6 November 2019,
Jakarta.



Pada tanggal 25 Juni 2020, telah dilaksanakan rapat
koordinasi dan monitoring terkait implementasi Perpres
No 35 Tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali
dan Kota Surabaya. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh
Bapak Burhan selaku perwakilan dari Kemenko Marinves
yang menyampaikan tujuan rapat ini adalah untuk
mendapatkan informasi progres pelaksanaan proyek
PLTSa di tiga lokasi tersebut termasuk isu-isu yang
sedang dihadapi. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas
Lngkungan Hidup Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya, perwakilan dari Kemenko
Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
ESDM, BKPM, LKPP, KPPIP, PT PII, PT. PLN, dan
perwakilan dari JICA ini dilaksanakan dengan pemaparan
tiga proyek PLTSa oleh PJPK dan dilakukan konfirmasi
langsung terhadap isu-isu yang dipaparkan.
 
Pemaparan pertama adalah pemaparan proyek PLTSa
Sarbagita Provinsi Bali dimana penyusunan FBC akan
dibantu oleh tim tenaga ahli dari KPPIP yang berencana
melakukan survey lapangan namun harus ditunda
mengingat saat ini Bali sedang menerapkan PSBB.
Progres lainnya yang disampaikan adalah bahwa berita
acara tipping fee telah ditandatangani oleh pemprov dan
pemerintah kota/kabupaten, proses penjaminan saat ini
masih menunggu selesainya dokumen FBC, terkait
penggunaan lahan terdapat perubahan kebutuhan lahan
sehingga izin yang didapatkan dari KLHK perlu dilakukan
penambahan seluas 4,1 Ha, kajian FABA sudah
dilaksanakan dan telah dicantumkan dalam dokumen
OBC, surat permohonan BBLPS saat ini telah
disampaikan ke KLHK dan diperlukan diskusi lebih lanjut
untuk mendapatkan keputusan.
 
Selanjutnya pembahasan terkait proyek PLTSa Legok
Nangka Provinsi Jawa Barat disampaikan dalam rapat
bahwa kajian FBC telah difinalisasi dan surat gubernur
terkait permohonan VGF sudah diperbaharui dan
dimohonkan kembali kepada Kementerian Keuangan.
Terkait koordinasi dengan PLN, menurut informasi awal
untuk wilayah Bali dan Jawa Barat terdapat kelebihan
supply dengan kondisi surplus listrik 51%. Selain itu, PLN
juga mengatakan dalam waktu 4 tahun kedepan akan ada
investor geothermal yang menawarkan listrik lebih murah
daripada FiT PLTSa, sehingga PLN sebagai BUMN
sebenarnya kesulitan untuk membeli supply listrik yang
ditawarkan mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki.
Terkait hal ini, Kemenko Marinves memgusulkan untuk
melaksanakan diskusi lebih lanjut dengan PLN.

Pembahasan terakhir adalah terkait proyek PLTSa
Benowo di Surabaya dimana terdapat isu dalam
pengujian sistem PLTSa yang memerlukan tenaga ahli
dari Tiongkok dimana hingga kini masih terkendala
kondisi pandemi Covid-19. Untuk menindaklanjuti hal
tersebut, Kemenko Marinves akan mengirimkan
brafaks ke Konjen Guangzhou dan Kemenko
Perekonomian akan mengirimkan surat keterangan
PSN ke Ditjen Imigrasi untuk dapat membuka visa para
pekerja yang terlibat dalam proyek ini.  Terkait dengan
BBLPS, saat ini KLHK masih mendalami dokumen yang
diajukan dan akan memberikan penjelasan lebih lanjut
terkait hasil  analisa tersebut melalui rapat yang
dilaksanakan minggu depan bersama Kemenko
Marinves dan Pemprov Surabaya. Selain itu, terkait
PKS purchasing agreement  diperlukan telaah ulang
mengingat dokumen yang dijadikan dasar adalah
dokumen pada tahun 2012.
 
Di akhir acara, disampaikan tindak lanjut terkait
proyek PLTSa Sarbagita, Kemenko Marinves dan
Pemprov Bali perlu menyusun target timeline  untuk
menyesuaikan dengan kondisi Covid-19, untuk PLTSa
Legok Nangka akan dilaksanakan rapat lanjutan antara
PLN, Kemenko Marinves dan Pemprov Jawa Barat
terkait kemampuan isu jual beli l istrik, dan untuk
PLTSa Benowo Surabaya akan dilaksanakan rapat
lanjutan antara KLHK, Kemenko Marves dan Pemprov
Surabaya terkait penentuan BBLPS.
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rangkaian workshop sebelumnya yaitu pembahasan Draft Base
Template RFQ dan RFP pada 11-12 Juni lalu yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan transaksi dan
menarik investor/lenders baik dari dalam maupun luar negeri
untuk berpartisipasi dalam skema KPBU di Indonesia.
 
Selain peruntukan Base Template PPP Agreement, pada
workshop ini juga diselingi diskusi antar peserta yang hadir,
yakni; PT SMI, Bappenas, World Bank, LKPP dan PT PII
mengenai dua topik utama yaitu Independent
Expert/Independent Engineer dan Dispute Settlement Clause.
Saat ini PDPPI sedang melakukan pengembangan template
Dokumen Transaksi Proyek KPBU dengan enam fokus sektor.
Keenam sektor tersebut antara lain sektor air dan sanitasi,
manajemen penanganan limbah, perumahan, transportasi
perkotaan, kesehatan, dan distribusi gas. Base Template PPP
Agreement merupakan salah satu target dari proses tersebut
sehingga membutuhkan masukan dari berbagai stakeholder.
PDPPI dan konsultan menjelaskan bahwa kelak penyampaian
dari konsultan akan berupa satu set dokumen yang sebagian
besar berisi pengaturan umum, sehingga diharapkan dapat
digunakan pada sektor lainnya juga.
 
Draft Base Template PPP Agreement ini nantinya akan dibahas
kembali oleh PDPPI dengan menggelar enam rapat terpisah
untuk masing-masing enam fokus sektor, kemudian
pembahasan serupa juga akan diadakan dengan mengundang
investor/lenders baik dari dalam negeri maupun luar negeri
pada bulan September atau Oktober mendatang.

pertama yang direncanakan akan dilaksanakan melalui skema
KPBU. 
 
Dalam prosesnya, pemerintah dapat belajar dari keberhasilan
Proyek Pengelolaan Limbah B3 di Haldia, Benggala Barat,
India. Luas Lahan Pengelolaan Limbah B3 Haldia sebesar 70,46
hektar dengan kapasitas TPA 120.000 ton/ tahun, stabilisasi -
40 ton/ tahun, dan insinerator – 10000 ton/ tahun serta masa
konsesi 30 tahun. Pollution Control Board Benggala Barat
membentuk komite teknis yang terdiri dari perwakilan
berbagai asosiasi industri, lembaga teknik, departemen
lingkungan, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk
meninjau biaya keanggotaan serta biaya perawatan dan
pembuangan limbah B3 di Benggala Barat. 
 
Proyek tersebut dilaksanakan melalui skema PPP dengan
lingkup Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) dengan nilai
proyek sebesar 54.00 INR. Untuk   pembiayan proyek, 37%
berasal dari ekuitas, 43% pinjaman, dan 20% hibah
pemerintah. Proyek dilaksanakan oleh Haldia Development
Authority dan Ramky Enviro Engineers Limited. Pada bulan
April 2003, Haldia Development Authority dan Ramky Enviro
Engineers Limited membentuk konsorsium dengan nama
West Bengal Waste Management Limited. yang akan B-O-O-T.
 
Berkaca dari proyek PPP di luar negeri salah satunya
Pengelolaan Limbah B3 West Bengal, komitmen dan dukungan
dari berbagai stakeholder sangat diperlukan.
 
 
Sumber: Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions
http://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/Ship%20recycling/WP
2b%20Business%20Case%20Approach.pdf
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