1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Infrastruktur telah lama menjadi faktor katalis dalam pembangunan ekonomi
suatu negara. World Bank mengestimasi setiap 1% dari pengeluaran pemerintah
yang diinvestasikan pada sektor infrastruktur, menghasilkan kenaikan Gross
Domestic Product (GDP) sebesar 1% (Babatunde et al. 2012). World Economic
Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Index 2016-2017 menyatakan
infrastruktur merupakan pilar kedua kebutuhan dasar yang merupakan faktor utama
pendorong tingkat ekonomi sebuah negara. Tabel 1 menunjukkan negara dengan
kondisi infrastruktur yang baik, memiliki peringkat Global Competitiveness Index
lebih baik.
Tabel 1 Keterkaitan antara Global Competitiveness Ranking negara dengan
peringkat infrastruktur
Negara
Global Competitiveness Ranking
Peringkat
a
2016-2017
infrastruktura
Singapura
2
2
Amerika Serikat

3

11

Jepang

8

5

Australia

22

17

Malaysia

25

24

Thailand

34

49

Indonesia

41

60

Sumber: World Economic Forum (2016)
a
Jumlah negara yang diperingkat ada 138

Infrastruktur yang dibangun secara merata, luas, efisien dan efektif, serta
manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara langsung, dapat mendorong
pertumbuhan perekonomian. Investasi yang dilakukan pemerintah pada sektor
infrastruktur seperti jalan raya, sarana transportasi, maupun sarana umum dan sosial,
merupakan jenis investasi yang produktif karena selain berdampak pada
pertumbuhan, juga akan menarik investasi lainnya terutama dari pihak swasta.
Infrastruktur merupakan sebuah sarana pendukung dalam berbagai aktivitas
produksi dalam ruang lingkup yang luas dan berdampak pada kelangsungan sebuah
bisnis ataupun aktivitas sosial. Dalam dunia bisnis, infrastruktur merupakan salah
satu faktor kunci untuk mengembangkan diversifikasi produk ataupun melakukan
ekspansi jangkauan dan layanan. Infrastruktur dengan kualitas yang baik akan
meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya produksi. Kondisi ini sering
digambarkan dengan indeks kinerja logistik.
Kinerja logistik sebuah negara, erat kaitannya dengan seberapa baik
infrastruktur yang dimiliki oleh negara tersebut. Dapat diumpamakan moda
transportasi yang efektif dan berkualitas seperti jalan raya, jalur kereta api, dan
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pelabuhan, akan berdampak pada biaya logistik yang rendah dan waktu transportasi
yang lebih hemat. Tabel 2 menyajikan hubungan antara kinerja logistik dengan
kualitas infrastruktur yang dimiliki, yang pada akhirnya berdampak juga pada
kesejahteraan sebuah negara. Negara dengan kualitas infrastruktur yang baik
biasanya juga memiliki indeks kinerja logistik yang baik pula dan tentunya
bermuara pada GDP yang lebih tinggi.
Tabel 2 Keterkaitan kinerja logistik, kualitas infrastruktur, dan GDP per kapita
beberapa negara tahun 2015
Negara
Indeks kinerja
Skor kualitas
GDP/kapita
a
a
logistik
infrastruktur
(current US$)
Jerman
Belanda
Singapura
Amerika Serikat
Afrika Selatan
Malaysia
India
Thailand
Brazil
Vietnam
Indonesia

4,23
4,19
4,14
3,99
3,78
3,43
3,42
3,26
3,09
2,98
2,98

4,44
4,29
4,20
4,15
3,78
3,45
3,34
3,12
3,11
2,70
2,65

41.313,31
44.299,76
52.888,74
56.115,71
5.723,97
9.768,32
1.598,25
5.814,76
8.538,58
2.111,13
3.346,48

Sumber: World Bank
a
Kisaran indeks/skor adalah 0-5

Pertumbuhan populasi yang pesat pada negara maju dan berkembang
menuntut kebutuhan yang tinggi akan infrastruktur (Babatunde et al. 2012).
Ketersediaan infrastruktur yang layak memegang peranan penting dalam
meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan
berkembang (Luiz 2010; Wibowo dan Alfen 2014a; Akinyele et al. 2016; Negara
2016). Serdaroğlu (2016) dalam penelitiannya di Turki menyebutkan bahwa
investasi pada infrastruktur fisik dan sosial akan mendorong pertumbuhan ekonomi
secara signifikan. Oleh karena itu, keterbatasan akan akses infrastruktur biasanya
akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan standar kualitas hidup suatu negara
(Srivastava 2011; Chen 2013).
Keterkaitan antara kondisi infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi tidak
hanya berlaku pada level global. Pada level domestik, kondisi tersebut juga tidak
berbeda jauh. Tabel 3 menunjukkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti
konektivitas jalan dan ketersediaan listrik menjadi stimulus penting bagi
pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaaan jalan dan listrik sebagai infrastruktur yang paling
mendasar akan berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia.
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Tabel 3 Keterkaitan konektivitas jalan, ketersediaan listrik, dan pertumbuhan
PDRB Provinsi di Indonesia
Provinsi
Rata-rata
Rasio panjang
Rasio
Pertumbuhan
jalan dengan luas elektrifikasi
PDRB per kapita wilayah tahun
tahun 2015
5 tahun terakhir
2015
(%)
(%)
Bali
12,21
1,36
89,19
DKI Jakarta
11,81
10,68
99,80
Jawa Tengah
9,35
0,87
91,36
Jawa Barat
9,26
0,66
94,27
Nusa Tenggara Barat
6,92
0,43
72,77
Kalimantan Timur
4,99
0,08
95,41
Papua
4,63
0,05
45,93
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Statistik Infrastruktur Kementerian PUPR (2015)

Sebagai faktor penggerak ekonomi, pembangunan infrastruktur bukan
perkara mudah. Proyek infrastruktur biasanya kompleks karena melibatkan banyak
pihak, mulai dari pembuat kebijakan, kontraktor pembangun, institusi finansial,
pemilik lahan, sampai dengan masyarakat sebagai pengguna akhir. Menurut
sifatnya, infrastruktur merupakan aset yang non-likuid yang membutuhkan
pendanaan besar di awal dan arus pendapatannya rentan mengalami keterlambatan.
Kepastian akan ketersediaan pendanaan jangka panjang menjadi penting agar
pembangunan proyek infrastruktur dapat diselesaikan.
Sifat infrastruktur tersebut menjadikan bank-bank komersial enggan
membiayai proyek infrastruktur karena terjadinya mismatch antara sumber
pendanaan mereka yang sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang
bersifat jangka pendek, dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang bersifat
jangka panjang (Negara 2016). Adanya keselarasan antara berbagai pihak yang
terlibat dan dukungan finansial menjadi sangat vital. Karakteristik ini yang biasanya
menjadi hambatan bagi beberapa negara, terutama negara-negara berkembang
dalam menyelesaikan proyek infrastruktur.
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur
menjadi salah satu cita-cita besar yang tertuang dalam Nawa Cita. Merujuk kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikeluarkan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi
infrastruktur selama periode 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun yang rinciannya
dapat dilihat pada Gambar 1 (Bappenas 2015). Pada rencana kebutuhan
infrastruktur tersebut, kebutuhan mendasar yaitu jalan dan ketenagalistrikan
menjadi dua sektor yang paling banyak membutuhkan alokasi investasi yaitu
masing-masing sebesar Rp733 triliun dan Rp1.000 triliun. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kebutuhan infrastruktur mendasar di Indonesia masih cukup tinggi.
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Jalan

Rp triliun

733

Jalur Kereta Api
Pelabuhan

226
591

Bandara

144

Transportasi Darat

47

Transportasi Perkotaan
Listrik
Minyak & Gas Bumi
Teknologi Informasi
Sumber Daya Air

86
1.000
507
280
451

Air Bersih & Sanitasi

403

Perumahan
Total

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 1 Kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia tahun 2015-2019
Dari kebutuhan yang tinggi tersebut, pemerintah melalui porsi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) hanya mampu memenuhi Rp1.978 triliun. Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) mampu memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1.066 triliun.
Dengan sisa kebutuhan pendanaan sebesar Rp1.751 triliun, pemerintah mau tidak
mau harus mencari sumber pendanaan lain, seperti misalkan pihak swasta untuk
turut serta berinvestasi agar program infrastruktur di Indonesia dapat tetap
terlaksana. Persentase sumber pembiayaan infrastruktur tersebut dapat dilihat pada
Gambar 2.

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 2 Persentase perkiraan sumber pendanaan investasi infrastruktur di
Indonesia 2015-2019
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4.796
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Permasalahan financial gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana menjadi
tantangan bagi Indonesia dalam pembangunan maupun peningkatan infrastruktur.
Alternatif sumber dan skema pembiayaan baru selain daripada anggaran pemerintah
dipandang sebagai jembatan penghubung antara kebutuhan dan ketersedian dana.
Oleh karena itu sejak awal tahun 1990-an, Indonesia telah mengundang partisipasi
pihak swasta untuk melakukan investasi pada sektor infrastruktur (Wibowo dan
Alfen 2014a).
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pengembangan ekonomi telah bergeser
dari berbasis publik/pemerintah (public-sector driven) menjadi pengembangan
ekonomi berbasis sektor swasta (private-sector driven) (Akinyele et al. 2016).
Begitupun juga dengan pengembangan ekonomi melalui infrastruktur. Keterlibatan
pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur sering disebut sebagai Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau
secara global lebih dikenal sebagai Public-Private Partnerships (PPP).
Di Indonesia, pengadaan infrastruktur dengan skema KPS merupakan
pendekatan prioritas dibandingkan dengan skema lainnya karena KPS merupakan
legally structured partnership sehingga pemerintah masih memiliki kontrol atas
infrastruktur baik dari sisi regulasi, keamanan, sampai kepada jaminan atas
ketersediaan layanan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 34 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Pada negara-negara maju, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan
serta pembiayaan fasilitas dan layanan publik telah lama dikenal dan mengalami
peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Li et al. 2005). Inggris,
Hongkong, Australia, Singapura, dan Malaysia menjadi contoh negara yang
terbilang sukses menerapkan KPS dalam skema pembiayaan infrastruktur
negaranya (Ismail 2013a).
Sebagai skema pengadaan infrastruktur antara pihak publik dan swasta yang
kompleks (Ismail 2013a), terdapat beberapa faktor penting dalam kesuksesan KPS.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi
kesuksesan implementasi KPS di Indonesia.

Rumusan Masalah
Sebagai aspek penting dalam sebuah negara, menurut Global
Competitiveness Index 2016-2017, kualitas infrastruktur di Indonesia menempati
urutan 60 dari 138 negara di dunia. Sebagai dampaknya, kualitas infrastruktur ini
menempati peringkat ketiga sebagai most problematic factor for doing business di
Indonesia (WEF 2016).
Permasalahan mendasar infrastruktur di Indonesia adalah ketersediaan dana
(Priyarsono 2014), terutama dari anggaran pemerintah. Sebagai salah satu solusi
untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah, inisiasi KPS telah dimulai sejak
tahun 90-an, namun sampai dengan saat ini implementasi skema KPS belum begitu
optimal dan mengalami hambatan pada sekian banyak sektor infrastruktur.
Pemerintah pun tidak tinggal diam. Kerangka regulasi terkait KPS di
Indonesia terus dilakukan pengembangan sejak tahun 2011. Pemerintah melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menerbitkan PPP
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Book setiap tahunnya sejak 2009 sebagai panduan proyek mana saja yang dapat
dilaksanakan dengan skema KPS. Pemerintah juga berinisiasi membentuk
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus di bidang pembiayaan
infrastruktur dan penjaminan infrastruktur yang salah satu fokusnya adalah
pengembangan KPS. Walaupun demikian, beberapa perubahan yang terjadi
ternyata belum teruji dengan baik pada kondisi nyata, masih lambat dan tetap dirasa
lemah (EIU 2015). Dapat dilihat pada Tabel 4, hanya 16,45% dari proyek yang
tercantum dalam PPP Book selama periode 2009-2015 yang berhasil memasuki
proses tender.
Tabel 4 Status dan jumlah proyek KPS di Indonesia 2009-2015
Status
Jumlah Proyek KPSa
2009

2010

2011

2012

2013

2015

Proses tender

0

4

5

12

21

22

Siap ditawarkan

8

1

13

3

0

6

Prioritasb

18

26

21

26

14

8

Potensial

61

73

45

29

13

24

Total

87

100

79

58

27

38

Sumber: Diolah dari PPP Book Bappenas
a
Tahun 2014 Bappenas tidak mengeluarkan PPP Book
b
Istilah “prioritas” diubah menjadi “prospektif” pada tahun 2013

KPS di Indonesia terkendala oleh peran institusi para pemangku kepentingan
yang saling tumpang tindih. Institusi yang menjadi agen implementasi KPS tidak
terpusat dan peraturan-peraturan yang ada terkadang saling bertentangan terutama
yang berkaitan dengan lintas sektor. Permasalahan pembebasan lahan juga
berdampak negatif pada pengembangan proyek infrastruktur (Priyarsono 2014; EIU
2015; Negara 2016), padahal lahan merupakan elemen yang sangat penting pada
proyek-proyek infrastruktur.
Pemerintah lalu berinisiasi memperkuat kerangka hukum dengan
mengeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun
2015 (Perpres No. 38) perihal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur yang bertujuan untuk mendorong pembangunan
infrastruktur di Indonesia. Dalam Perpres No. 38 ini terdapat perubahan mendasar
dalam implementasi KPS di Indonesia seperti sektor infrastruktur baru yang dapat
dikembangkan dengan skema KPS, mekanisme penunjukan langsung, dan
perluasan skema pengembalian investasi yang dapat diadopsi dalam proyek KPS
(EIU 2015).
Pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan mendirikan PPP Unit yang
mempunyai misi untuk mengevaluasi risiko yang muncul pada proyek KPS,
membantu penyiapan proyek melalui Project Development Fund (PDF),
menyediakan Viability Gap Funding (VGF) serta jaminan dan skema pembiayaan
yang bervariasi. Dengan paparan kondisi tersebut, penting untuk menganalisis
faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kesuksesan pengembangan infrastruktur
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di Indonesia dengan skema KPS baik secara kuantitatif ataupun melalui pendekatan
studi kasus.

Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah disajikan
sebagai berikut:
1. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam kesuksesan skema KPS untuk
pembangunan infrastruktur di Indonesia?
2. Bagaimana pembangunan infrastruktur melalui skema KPS di Indonesia bila
dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain?
3. Rekomendasi apa yang dapat diberikan dalam skema KPS untuk pembangunan
infrastruktur di Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka
tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
1. Menganalisis faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan skema KPS untuk
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
2. Menerangkan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS di Indonesia
diperbandingkan dengan pengalaman negara-negara lain.
3. Merumuskan rekomendasi dalam skema KPS untuk pembangunan infrastruktur
di Indonesia.

Manfaat Penelitian
Intensi dan harapan pihak swasta menjadi penting dalam menyukseskan
skema ini khususnya terkait dengan cara pandang swasta yang lebih berorientasi
pada bisnis, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat
sasaran agar tercipta sinergi yang saling menguntungkan. Penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi terkait hal tersebut dan juga bagi para pemangku
kepentingan lain yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
khususnya dengan skema KPS.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi kesuksesan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS di
Indonesia melalui analisis kuantitatif dan pembandingan dengan kasus proyek di
beberapa negara. Proyek-proyek yang dilibatkan dalam analisis kuantitatif berada
dalam rentang waktu tahun 2009-2015 berdasarkan PPP Book Bappenas, sedangkan
karena keterbatasan data dan informasi terkait contoh kasus proyek secara
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mendalam, hanya disajikan dua contoh kasus proyek infrastruktur dengan skema
KPS di Indonesia.
Skema KPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skema pengadaan
infrastruktur yang merujuk kepada Perpres No. 38 tahun 2015. Skema KPS
merupakan sebuah proses yang kompleks dan panjang, dari mulai perencanaan
sampai dengan pembangunan fisik proyek tersebut. Dalam menganalisis
kesuksesan proyek secara kuantitatif, kesuksesan proyek dinilai ketika telah
terjadinya penandatanganan perjanjian proyek, walaupun proyek tersebut belum
atau belum selesai dibangun secara fisik. Data yang digunakan merupakan data
sekunder dari PPP Book Bappenas, PPP Knowledgelab World Bank, dan dari
berbagai sumber yaitu berupa proyek-proyek infrastruktur skema KPS, dilihat dari
beberapa atribut yang melekat pada proyek tersebut.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Infrastruktur
Akinyele et al. (2016) mendefinisikan infrastruktur sebagai kebutuhan fisik
mendasar bagi sebuah institusi untuk menggerakkan organisasi atau masyarakat,
atau dapat diartikan juga sebagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan agar
perekonomian dapat berjalan. Infrastruktur juga dapat secara umum didefinisikan
sebagai kumpulan elemen struktural saling berhubungan yang mendukung seluruh
struktur pembangunan. India Infrastructure Report dalam Srivastava (2011)
mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang digunakan untuk
penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat.
Menurut Akinyele et al. (2016), infrastruktur secara garis besar dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Infrastruktur energi, yaitu ketenagalistrikan, jaringan minyak & gas bumi, dan
energi terbarukan
b. Infrastruktur transportasi, yaitu jalan, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara
c. Infrastruktur air, yaitu air bersih (pipa), irigasi, dan pengolahan limbah
d. Infrastruktur komunikasi, yaitu internet, telepon, layanan pos, dan media
e. Infrastruktur kesehatan, yaitu layanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan
tersier
f. Infrastruktur pendidikan, yaitu seluruh kategori sekolah dan pendidikan tinggi.
Prakash dan Rao (2011) dan Chaudhuri (2010) membagi infrastruktur
menjadi dua klafisikasi besar, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
Klasifikasi infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur energi (ketenagalistrikan,
miyak & gas bumi), bandara, pelabuhan, telekomunikasi, zona ekonomi khusus,
infrastruktur perkotaan (air bersih, jalan tol, drainase) dan infrastruktur desa.
Sedangkan klasifikasi infrastruktur sosial adalah institusi pendidikan, rumah sakit,
penjara, taman, dan pasar. Vamanu dan Gheorge (2016) menyatakan bahwa
infrastruktur yang penting bagi sebuah negara bukan hanya berada dalam ruang
lingkup sektor komersial seperti sektor transportasi, telekomunikasi, atau
persampahan, namun juga mencakup fasilitas pemerintah, industri pertahanan,
manufaktur, infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur pangan dan pertanian.
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