
Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia

Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang signifikan untuk menopang pertumbuhan ekonominya. 
Namun, pandemi penyakit coronavirus (COVID-19) semakin membatasi ruang fiskal pemerintah. Laporan ini 
mengusulkan metode baru untuk meningkatkan investasi infrastruktur berdasarkan konsep value capture. 
Laporan ini mempelajari bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia dapat digunakan untuk 
membangun kerangka kerja penangkap nilai yang memastikan maksimalisasi nilai sosial, ekonomi, dan 
lingkungan dari investasi infrastruktur. Kerangka kerja ini berfokus pada strategi untuk memberikan proyek 
infrastruktur yang menciptakan nilai lebih besar dan, pada saat yang sama, menghasilkan pendanaan untuk investasi di muka.
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Kata Pengantar

Sebagaimana dicatat dalam laporan Asian Development Bank (ADB) bertajuk Meeting Asia’a Infrastructure Needs, 
kawasan Asia-Pasifik perlu investasi infrastruktur sekitar $1.7 triliun setiap tahun hingga 2030 jika ingin mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi yang kuat, memberantas kemiskinan, dan mengantisipasi perubahan iklim. Namun, tantangan 
utamanya adalah kesenjangan investasi infrastruktur — yaitu perbedaan antara kebutuhan investasi dan tingkat investasi 
saat ini. Untuk menutup kesenjangan ini, diperlukan penyediaan sumber daya keuangan melalui reformasi keuangan 
publik, melalui pembiayaan sektor swasta, dan eksplorasi sumber-sumber pembiayaan yang inovatif.

Contoh penting dari sumber pembiayaan inovatif adalah land value capture (LVC), atau lebih dikenal sebagai pembiayaan 
cakup nilai. Ide dasarnya adalah bahwa eksternalitas positif yang dihasilkan oleh investasi infrastruktur harus dimonetisasi 
dan hasilnya kemudian digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur tersebut. Untuk membantu negara-negara 
berkembang anggota ADB melaksanakan opsi ini, pada 2019 ADB menerbitkan laporan berjudul Sustaining Transit 
Investment in Asia’s Cities. Laporan tersebut merupakan materi awal terkait potensi LVC dalam mendanai investasi 
di sektor infrastruktur berupa wilayah transit di perkotaan, berdasarkan pengalaman global. Laporan tersebut secara 
khusus menjelaskan cara agar kota-kota besar di Asia Tenggara, seperti Bangkok, Jakarta, dan Manila dapat mereplikasi 
pengalaman positif terkait LVC menggunakan peningkatan nilai tanah yang melekat pada investasi angkutan massal publik.

Laporan ini, Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia, merupakan bentuk kemajuan yang 
diperoleh ADB dalam pengetahuan mengenai lingkup pembiayaan infrastruktur berdasarkan cakup nilai. Tujuan laporan ini 
adalah untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upayanya membangun kerangka kerja nasional terkait cakup nilai. 
Laporan ini menjabarkan analisis mendalam tentang kebijakan yang sudah ada dan kerangka peraturan di Indonesia, dalam 
hal pengaruhnya untuk mendukung konsep inovatif ini serta menemukan peraturan dan kerangka perpajakan baru yang 
memiliki komponen substansial, namun belum memadai untuk mencapai kesuksesan saat diimplementasikan. Oleh karena 
itu, dijabarkan juga peta rencana aksi jangka pendek dan menengah agar dapat mewujudkan potensi cakup nilai sepenuhnya. 

Pembiayaan infrastruktur berdasarkan cakup nilai memberikan jalur baru yang di masa datang dapat memunculkan suatu 
siklus nilai manfaat dari penciptaan nilai dan pendanaan nilai untuk menjamin pembayaran kembali dan menginvestasikan 
modal lagi, sehingga memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih lanjut. Adanya pandemi COVID-19 yang 
membatasi ketersediaan dana publik — sumber utama pendanaan untuk infrastruktur — membuat langkah mengeksploitasi 
seluruh potensi seperti pembiayaan lewat cakup nilai makin mendesak dilakukan. Kota-kota yang maju, seperti Jakarta, 
Makassar, dan Palembang di Indonesia, mendapatkan banyak manfaat dari penerapan konsep ini, terutama di masa yang 
penuh ketidakpastian seperti saat ini. 

Kami berharap laporan ini dapat menjadi alat kebijakan yang penting untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam 
penyusunan kerangka kerja cakup nilai di tingkat nasional. Laporan ini merupakan hasil konsultasi ekstensif dengan para 
pemangku kepentingan di pemerintahan yang memberikan masukan dan wawasan berharga. ADB akan terus memberikan 
bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya dengan membantu mengidentifikasi mekanisme 
pembiayaan baru dan efektif agar dapat mewujudkan kota yang lebih layak huni — sesuai salah satu prioritas utama dalam 
Strategi Operasional ADB 2030.

Bambang Susantono
Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development 

Asian Development Bank
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Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan laporan ini, kami menemukan bahwa 
value capture memiliki potensi besar di Indonesia, 
untuk: 

• Membangun koridor ekonomi yang menciptakan 
lapangan pekerjaan, inklusi sosial, dan stabilitas 
fiskal Pengembangan infrastruktur transportasi 
dapat diposisikan sebagai bagian dari penciptaan 
koridor ekonomi dan bukan hanya sebagai 
proyek infrastruktur yang berdiri sendiri 
sehingga akan menghasilkan peremajaan kota 
yang transformasional.

• Virtuous value cycle bisa menutup kesenjangan 
pembiayaan infrastruktur. Virtuous value cycle 
dapat dipakai sebagai pendekatan berbasis 
kinerja pemerintah lintas sektor dan kerangka 
kebijakan yang progresif untuk menciptakan nilai 
(value creation), mencakup nilai (value capture) 
dan memberikan keyakinan bahwa bagian dari 
peningkatan ekonomi akan dialokasikan untuk 
mendanai pembayaran kembali investasi awal 
infrastruktur (value funding). 

• Value capture dapat ditawarkan di indonesia. 
Kajian terhadap kerangka kerja peraturan 
perpajakan dan penganggaran yang ada memiliki 
beberapa komponen yang penting, namun 
belum lengkap,  untuk menyusun kerangka kerja 
kebijakan value capture. Kajian ini menyediakan 
peta jalan rencana aksi jangka pendek dan 
menengah untuk mendapatkan manfaat langsung 
dan untuk mencapai potensi penuh dari kerangka 
kerja peraturan tersebut.

Pengantar

Investasi infrastruktur perkotaan dan transportasi 
umumnya mampu mendorong produktivitas ekonomi. 
Namun demikian, Pemerintah Indonesia dihadapkan 
pada persoalan terbatasnya pendanaan untuk 
pembiayaan modal investasi infrastruktur. Oleh karena 
itu, pemerintah berupaya mencari potensi anggaran 
alternatif dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi 

yang didorong oleh meningkatnya produktivitas 
ekonomi.

Infrastruktur perkotaan dan transportasi adalah 
komponen utama dalam mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN’s Sustainable 
Development Goals/ SDGs), khususnya Tujuan 11 - 
Menciptakan Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. 
Untuk tujuan ini, laporan ini menguraikan opsi-
opsi yang tersedia bagi Pemerintah Indonesia untuk 
mempersiapkan kerangka kerja value capture (VC) 
tingkat nasional.

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka 
kerja kebijakan dan peraturan Indonesia yang 
diperlukan untuk mendukung VC sebagai salah 
satu sarana dalam proses perencanaan yang bersifat 
proaktif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. 
Laporan ini memperkirakan bahwa potensi manfaat 
ekonomi yang muncul akan dapat berkontribusi dalam 
membiayai modal investasi, atau dengan kata lain 
mengurangi keterbatasan anggaran pemerintah.

Gambar 1 menguraikan tantangan, solusi, dan hasil 
yang diharapkan.

TANTANGAN: Pengembangan infrastruktur perkotaan 
dan transportasi sangatlah penting. Namun, terdapat 
empat tantangan utama yang menghambat investasi di 
sektor ini:

• Urbanisasi di Indonesia menghasilkan kota-kota 
dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan 
tingkat output ekonomi yang tinggi, sekaligus 
menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. 
Pembangunan infrastruktur transportasi umum 
memungkinkan terciptanya koridor ekonomi 
dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Namun 
demikian, biaya pengembangan infrastruktur 
transportasi umum terlalu mahal jika hanya 
mengandalkan sumber pendanaan dari penjualan 
tiket ke penumpang.

• Terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah 
mengakibatkan keterbatasan kemampuan 
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Gambar 2 Virtuous Value Cycle (Siklus Nilai Manfaat): Hubungan Selaras antara 
Value Creation, Value Capture, dan Value Funding

Gambar 1 Tantangan, Solusi, dan Hasil yang Diharapkan

Sumber: Penulis.

pemerintah mendanai infrastruktur. Oleh karena 
itu, diperlukan upaya untuk memonetisasi 
peningkatan output nilai ekonomi agar dapat 
mendanai rencana pembangunan pemerintah 
mendatang. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
diketahui bahwa Pemerintah Indonesia 
memiliki rasio perpajakan yang relatif rendah 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga 
dan belum berhasil meningkatkan rasio tersebut. 
Rasio yang rendah tidak dapat mendukung 
target pembangunan investasi infrastruktur yang 
telah ditetapkan. Alternatif sumber pendapatan 
lainnya diperlukan untuk meningkatkan 
pendanaan proyek infrastruktur, sehingga akan 
tercipta kesempatan mengakses pembiayaan lain 
yang lebih besar.

• Penilaian kelayakan proyek transportasi secara 
keseluruhan biasanya hanya berfokus pada 
pendapatan tarif (farebox), pendapatan non-

tarif (non-farebox), penghematan waktu, dan 
penghematan biaya operasi kendaraan. Namun, 
hal itu mengabaikan motivasi dasar untuk 
berinvestasi dalam infrastruktur transportasi, 
memungkinkan terciptanya koridor ekonomi dan 
pertumbuhan aktivitas ekonomi.

• Kelemahan dalam perencanaan ekonomi, 
tata ruang, dan program pengadaan proyek 
infrastruktur sering kali menyebabkan biaya 
proyek yang membengkak dan terlambatnya 
penyelesaian proyek.

SOLUSI: memperkenalkan virtuous value cycle.

Virtuous value cycle menyediakan kerangka berbasis 
kebijakan dan tata kelola pemerintahan lintas sektoral 
yang progresif untuk menciptakan nilai (value creation), 
mencakup nilai (value capture), dan memberikan 
kepastian bahwa hasil pertumbuhan ekonomi akan 

Sumber: Penulis.

Tantangan Solusi Hasil

1. Kebutuhan infrastruktur 
transportasi dan perkotaan

2. Keterbatasan fiskal
3. Kelayakan proyek ego 

sektoral pemerintahan

Siklus nilai manfaat
1. Cipta nilai (value creation)
2. Cakup nilai (value capture)
3. Pendanaan nilai (value 

funding)

1. Penyediaan jasa yang sejalan dengan 
UN SDG

2. Peningkatan kelayakan proyek dan 
peningkatan kepercayaan investor

3. Disiplin dan stabilitas fiskal

$$

$
Pendanaan Nilai: menggunakan 

cakup nilai untuk memberikan 
kepastian imbal hasil bagi pemodal, 

baik dari pemerintah maupun 
swasta. Siklus Nilai 

Manfaat

Cakup Nilai: menggunakan 
mekanisme yang dapat mendorong 
peningkatan produktivitas ekonomi

Cipta Nilai: dari pembiayaan 
investasi infrastruktur yang 

dapat mendorong peningkatan 
produktivitas ekonomi.
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dialokasikan untuk mengganti biaya modal investasi 
awal yang digunakan dalam proyek infrastruktur.  

Pendekatan ini menggunakan mekanisme value 
capture yang hanya diterapkan pada penciptaan 
nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi, sehingga 
tidak mengganggu basis pajak yang sudah ada atau 
tingkat ketergantungan pada basis pajak tersebut. 
Value capture memberikan suatu perspektif yang 
luas dan berguna untuk memanfaatkan peningkatan 
produktivitas ekonomi tersebut. Value creation 
merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur 

transportasi yang memungkinkan terciptanya koridor 
ekonomi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Virtuous value cycle berdasarkan pada empat prinsip 
tematik dan tujuh prinsip khusus yang dapat digunakan 
untuk menilai kesiapan kerangka kerja peraturan di 
Indonesia yang memungkinkan value capture.

Pendekatan kinerja pemerintah lintas sektor perlu 
ditekankan sehingga usaha antara para pemangku 
kepentingan akan selaras menuju peningkatan 
manfaat investasi publik dalam infrastruktur untuk 
memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan 
lingkungan.

Berbagai pengalaman internasional menunjukkan 
bahwa komitmen pemerintah yang berbasis kebijakan 
serta dukungan untuk program pembangunan 
infrastruktur dan pemberian layanan publik akan 
mampu meningkatkan kepercayaan pihak swasta 
dalam melakukan investasi.

Kerangka kerja untuk menilai status cakup nilai (value 
capture) saat ini telah dikembangkan berdasarkan 
tujuh prinsip value capture yang digunakan untuk 
menilai faktor-faktor pendukung (enablers) kesiapan 
aspek institusional.

HASIL: Menerapkan kerangka kebijakan pencakupan 
nilai akan memberikan beberapa hasil strategis dan 
nyata:

• Pendekatan kinerja pemerintah lintas sektor 
yang diperlukan oleh value capture sangat selaras 
dengan perencanaan dan pelaksanaan SDGs, 
terutama dengan menyediakan sarana untuk 
menghitung dan berbagi manfaat ekonomi dan 
komersial berbagai bagian pemerintahan.

• Penerapan prinsip-prinsip value capture 
memberikan pendekatan yang lebih baik untuk 
merencanakan pengembangan koridor ekonomi 
yang terhubung dengan infrastruktur transportasi 
umum dan meningkatkan kepercayaan 

Tabel 1 Prinsip Tematik dan Prinsip Khusus dari Virtuous Value 
Cycle (Siklus Nilai Manfaat)

Prinsip Tematik Deskripsi Prinsip Khusus
Tema Dasar

Tanah adalah faktor 
produktivitas ekonomi.

1 Produktivitas ekonomi yang berasal dari penggunaan 
lahan dan lahan budi daya menciptakan nilai yang lebih 
besar. Pandangan yang strategis dan berkelanjutan 
tentang tata ruang berdasarkan praktik administrasi dan 
manajemen pertanahan yang baik adalah kunci untuk 
menciptakan potensi ekonomi suatu lahan.

Value creation

Pendekatan yang lebih 
konsisten dan terpadu 
oleh pemerintah 
untuk menilai dan 
meningkatkan manfaat 
investasi publik.

2 Pendekatan kinerja pemerintahan lintas sektor 
memastikan bahwa nilai yang diinginkan dapat 
diwujudkan, dan bahwa nilai apa pun yang dibuat akan 
dibagikan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan tinggi 
dari masyarakat karena siklus investasi infrastruktur yang 
baik akan meningkatkan kualitas hidup.

3 Perencanaan induk (master plan) berdasarkan 
analisis biaya-manfaat ekonomi yang komprehensif 
dengan menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals, SDGs) sebagai 
kerangka berpikir, akan memaksimalkan manfaat 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dari investasi publik 
dalam infrastruktur.

4 Investasi dalam menciptakan konektivitas melalui 
integrasi antara pembangunan perkotaan dan 
perencanaan transportasi meningkatkan output 
ekonomi dan menciptakan permintaan yang stabil untuk 
infrastruktur ekonomi.

Value capture

Pemerintah mencakup 
sebagian dari nilai 
ekonomi tambahan yang 
diciptakan oleh investasi, 
kegiatan, dan kebijakan 
pemerintah.

5 Kegiatan publik harus menghasilkan manfaat yang 
dikembalikan kepada publik. Ketika kegiatan publik 
fokus kepada pendanaan bagi penerima kegiatan tersebut 
(beneficiary funding), maka manfaatnya akan dirasakan 
penerima baik secara langsung  dan tidak langsung dari 
kegiatan publik, termasuk sektor pemerintah dan swasta.

6 Value capture hanya mungkin terjadi ketika nilai 
ekonomi telah dihasilkan. Skema value capture 
sebaiknya tidak diterapkan sesaat setelah infrastruktur 
selesai dibangun karena hanya akan meningkatkan biaya 
investasi dan membuat pertumbuhan ekonomi lebih 
sulit. Swasta pada umumnya membutuhkan periode 
waktu tertentu untuk mendapatkan nilai tambah 
ekonomi setelah infrastruktur selesai dibangun.

Value funding

Keyakinan atas 
investasi sebagai sarana 
untuk mendapatkan 
pembiayaan

7 Value capture membuka kesempatan pembiayaan  
dengan memberikan investor swasta keyakinan terhadap  
proyek infrastruktur dan memungkinkan daur ulang aset 
dan reinvestasi atas modal ke proyek pembangunan 
infrastruktur lainnya.

Sumber: Penulis.
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investor terhadap perhitungan pengembalian 
investasinya.

• Menerapkan kerangka kebijakan value capture 
akan memberikan landasan perencanaan ekonomi 
yang lebih kuat untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi dan secara paralel mengintegrasikan 
implementasi mekanisme pencakupan nilai. 
Pengendalian dan pemantauan yang lebih ketat 
yang muncul dari pendekatan ini akan memberikan 
peningkatan kedisiplinan dan stabilitas fiskal.

Bagian 2 menguraikan kerangka peraturan dan 
kelembagaan saat ini.

Kerangka regulasi di Indonesia memiliki ketentuan 
hukum yang jelas untuk implementasi value capture 
terkait dengan bagaimana anggaran keuangan 
pemerintah dikumpulkan, dialokasikan dan 
dibelanjakan di Indonesia. Hal tersebut berlaku 
untuk pemerintah tingkat nasional dan daerah, 
termasuk pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. 
Secara umum, pemerintah daerah memiliki otonomi 
mengenai pengelolaan anggaran mereka dengan 
potensi dukungan keuangan dari pemerintah pusat.

Sistem perpajakan dan retribusi yang berlaku 
membatasi pengenalan jenis pajak baru selain dari 
yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Namun, 
terdapat indikasi bahwa peruntukan sebagian pajak 
dan pendapatan pemerintah dalam sektor transportasi 
dan kesehatan pada sistem regulasi saat ini terbuka 
untuk eksplorasi lebih lanjut.

Penilaian awal atas kerangka peraturan Indonesia 
tentang keuangan pemerintah, perencanaan untuk 
infrastruktur perkotaan dan transit, administrasi 
pertanahan, serta investasi, menunjukkan bahwa 
walaupun ada pembatasan bagi pemerintah untuk 
memperkenalkan jenis pajak atau retribusi baru, 
namun ada peluang untuk menerapkan instrumen 
value capture terpilih melalui mekanisme pajak dan 
retribusi yang ada.

Pendapatan fiskal nasional sebagian besar dikelola 
secara terpusat melalui skema anggaran melting pot, 
yang juga diterapkan oleh berbagai negara lain di 
seluruh dunia. Anggaran pemerintah dialokasikan 
setiap tahun dan didistribusikan kembali ke semua jenis 
pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan 
program dan proyek pemerintah, termasuk belanja 
infrastruktur, baik melalui belanja langsung (untuk 
biaya modal dan biaya operasional), belanja tidak 
langsung (melalui bantuan keuangan dan subsidi untuk 
infrastruktur), atau pengeluaran keuangan (melalui 
suntikan ekuitas untuk pembangunan infrastruktur). 
Hingga laporan ini dibuat, diketahui bahwa proses 
penganggaran untuk periode lebih dari satu tahun 
memilki tantangan yang berat untuk dijalankan. 

Indonesia telah melaksanakan perencanaan ekonomi 
tingkat daerah dan memiliki peraturan kerangka kerja 
peraturan yang matang untuk perencanaan proyek 
perkotaan dan transit berdasarkan perencanaan tata 
ruang. Namun, perencanaan ekonomi belum dilakukan 
pada tingkat koridor ekonomi yang akan dihubungkan 
oleh proyek transit. Selain itu, perencanaan tata 
ruang belum efisien dalam menciptakan nilai bagi 
pemerintah.

Kerangka kerja peraturan untuk pengelolaan 
lahan dari perspektif perencanaan tata ruang telah 
dikembangkan dengan baik. Namun, perencanaan 
ekonomi, penciptaan nilai, dan pencakupan nilai 
dalam kerangka kerja tersebut masih lemah.

Kerangka regulasi untuk investasi secara luas telah 
selaras dengan prinsip-prinsip value capture, namun 
demikian, kehati-hatian tetap diperlukan agar 
insentif yang diberikan kepada para investor tidak 
merusak implementasi dari value capture yang telah 
direncanakan.

Implementasi mekanisme value capture di Indonesia 
memerlukan keterlibatan dan dukungan dari 
banyak organisasi pemerintah. Meskipun kebijakan 
desentralisasi telah memberikan kebebasan kepada 
pemerintah daerah sampai tahap tertentu, namun 
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menyelaraskan arah kebijakan untuk pendekatan yang 
bersifat lebih kolaboratif masih menjadi tantangan.

Analisis dan diskusi dengan para pemangku 
kepentingan terkait telah menunjukkan bahwa 
pendekatan kinerja pemerintah lintas sektor dalam 
implementasi value capture dibatasi oleh kerangka 
kerja peraturan dan kelembagaan yang dianggap 
terlalu kaku, spesifik dan sulit untuk diubah. Oleh 
karena itu, terdapat tantangan dalam pengembangan 
kapasitas pihak terkait, serta bagaimana menunjukkan 
manfaat penggabungan mekanisme value capture 
yang sesuai ke dalam penyusunan studi kelayakan 
infrastruktur skala besar.

Bagian 3 menguraikan kerangka value creation yang 
direkomendasikan untuk Indonesia.

Kerangka penciptaan nilai berdasarkan pada 
pembangunan infrastruktur ekonomi yang 
menyediakan layanan kunci bagi pelaku industri 
dan perdagangan serta masyarakat umum untuk 
meningkatkan produktivitas ekonomi perlu 
dikembangkan agar implementasi value creation 
berjalan efektif. Studi kasus internasional tentang value 
capture merujuk ke empat faktor pendukung utama, 
yaitu perencanaan penggunaan lahan dan kerangka 
kerja peraturan, pendekatan yang mengikutsertakan 
seluruh tingkat pemerintah, perencanaan ekonomi, 
dan pendekatan pembangunan terintegrasi. Beberapa 
masalah termasuk penggunaan lahan Indonesia 
jangka panjang telah diidentifikasi dengan kerangka 
kerja perencanaan dan akan membutuhkan perhatian 
ke depan.

Teori ekonomi menyebutkan bahwa value capture 
merupakan pendekatan yang konsisten untuk menilai 
dan meningkatkan manfaat investasi publik. Sektor 
publik berinvestasi untuk  membangun infrastruktur 
ekonomi agar industri, perdagangan, dan masyarakat 
dapat memanfaatkan layanan infrastruktur dalam 
meningkatkan ekonomi.

Meski value capture sudah banyak dilakukan, 
implementasinya dalam kerangka kebijakan masih 
relatif baru. Tinjauan studi kasus internasional tentang 
value capture berbasis kebijakan telah mengungkapkan 
empat faktor pendukung: (1) perencanaan 
penggunaan lahan dan kerangka kerja peraturan, (2) 
pendekatan yang mengikutsertakan seluruh tingkatan 
pemerintahan, (3) perencanaan ekonomi, dan (4) 
pendekatan pembangunan terintegrasi. 

Value creation dicapai melalui pembiayaan investasi 
infrastruktur yang memungkinkan pertumbuhan 
produktivitas ekonomi.

Dalam penilaian penerapan kerangka regulasi di 
Indonesia saat ini untuk value creation, ditemukan 
bahwa meskipun terdapat hambatan, namun terdapat 
titik masuk yang sesuai yakni dengan menggunakan 
prinsip value creation dalam pengembangan dokumen 
perencanaan, serta studi kelayakan untuk proyek 
infrastruktur.

Bagian 4 menetapkan kerangka value capture yang 
direkomendasikan. 

Implementasi value capture yang efektif memerlukan 
identifikasi dan kuantifikasi yang jelas tentang efek 
positif pada produktivitas ekonomi (yaitu pendapatan 
pajak, produk domestik bruto/PDB, atau PDB per 
kapita, peningkatan tingkat pengembalian, pekerjaan, 
dll.) yang diperoleh dari peningkatan ekonomi 
karena perubahan kebijakan atau investasi proyek 
infrastruktur. Selain itu, penerima manfaat utama 
dari keuntungan ekonomi dan komersial ini perlu 
diidentifikasi. Kerangka value capture kemudian 
menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan 
untuk merangkum bagian dari peningkatan ekonomi. 
Laporan ini mengidentifikasi dan menjabarkan 
sejumlah  mekanisme value capture (seperti berbagai 
kategori pajak dan retribusi) serta beberapa hal yang 
mudah dicapai dan dapat diterapkan oleh pemerintah 
daerah dan pusat. 
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Value capture adalah mekanisme  pemerintah 
menggunakan sebagian dari nilai ekonomi tambahan 
yang diciptakan oleh kegiatan investasi dan kebijakan 
pemerintah sendiri sebagai sumber pendanaan 
selain pendapatan dari model yang umum, seperti  
“pembayaran oleh pemerintah” dan “pembayaran oleh 
pengguna”. Fokusnya bukan pada peningkatan tarif 
perpajakan, melainkan peningkatan produktivitas 
ekonomi sehingga volume pendapatan fiskal dapat 
ditingkatkan.
Value capture adalah pendekatan terencana aktif 
untuk meningkatkan pendapatan fiskal dan bukan 
pendekatan yang pasif seperti yang ada saat ini. Value 
capture memperkenalkan pendekatan yang lebih 
komprehensif dan berlapis yang mengidentifikasi 
penerima manfaat dan menghitung manfaatnya, 
kemudian menggunakan mekanisme pendekatan 
“pembayaran oleh pemerintah” dan “pembayaran 
oleh pengguna” serta “pembayaran oleh penerima 
manfaat”.

Baik pemerintah dan sektor swasta dapat menggunakan 
mekanisme value capture untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas dari 
investasi di infrastruktur. Praktik secara internasional 
telah menunjukkan bahwa pemerintah biasanya 
menerapkan mekanisme berbasis pajak dan retribusi, 
sementara sektor swasta dapat mengambil manfaat 
dari penerapan mekanisme yang berbasis pada 
pembangunan.

Kerangka regulasi di Indonesia tentang keuangan 
pemerintah menyajikan seperangkat instrumen 
berbasis pajak dan retribusi yang berlapis untuk 
mendapatkan nilai, baik dari individu maupun badan 
usaha. Pendapatan fiskal nasional menggunakan 
pendekatan melting-pot yang dikenal secara luas, 
sebelum sumber daya fiskal dialokasikan dalam 
anggaran belanja tahunan. 

Analisis kesiapan mengenai potensi pengenalan 
instrumen value capture melalui mekanisme yang 
sudah ada juga dibahas dalam bagian ini.

Aliran dan jumlah dana publik telah dipetakan, mulai 
dari sumber hingga penganggaran untuk pengeluaran. 
Analisis yang telah dilakukan mengindikasikan adanya 
sistem perpajakan yang efektif dan kesempatan untuk 
menyesuaikan beban perpajakan untuk mendorong 
perubahan perilaku, seperti perpindahan moda 
transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan 
umum. Namun demikian, ada ketergantungan yang 
signifikan atas pajak penggunaan kendaraan pribadi 
yang dapat menciptakan ketergantungan pemerintah 
daerah. Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang 
berupaya mendorong perpindahan ke angkutan umum 
yang dapat mengurangi pendapatan fiskal daerah.

Jakarta mendapat kontribusi dari pajak properti yang 
relatif jauh lebih besar daripada Makassar. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepadatan bangunan yang lebih 
besar di kota dapat mendukung tingkat produktivitas 
ekonomi yang lebih padat.

Analisis terperinci mengenai kesiapan penerapan 
value capture berbasis pajak dan retribusi di Indonesia 
disajikan di bagian ini, dilengkapi dengan tanggapan 
bagaimana hal ini dapat diterapkan atau ditingkatkan 
dari perspektif peraturan, teknis, dan kelembagaan. 
Selain itu, dijelaskan potensi untuk setiap kategori 
pajak untuk digunakan sebagai saluran value capture.

Analisis pajak dan retribusi Indonesia yang ada  
dan dipungut di Indonesia telah dilakukan dan 
dibandingkan dengan praktik internasional sebagai 
analisis kesenjangan bahwa ada potensi untuk 
memperkenalkan mekanisme penangkapan nilai yang 
lebih tepat sasaran. Analisis kesenjangan menunjukkan 
bahwa  target pajak atau retribusi dapat disampaikan 
untuk memulihkan nilai dari penerima manfaat.

Terdapat potensi untuk meningkatkan volume 
pendapatan pajak properti dengan membuat 
sistem perpajakan lebih efisien. Khususnya, untuk 
menyelaraskan nilai properti yang terdaftar dengan 
nilai pasar yang nyata dan kemudian menjaga agar 
nilai yang terdaftar tetap mutakhir.
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Tabel 2: Ringkasan Evaluasi Kesiapan Indonesia 
Faktor pendukung Kesiapan

Pemerintah ke pemerintah Pajak terhipoteksi PILOT Konsesi 

Pendekatan kinerja pemerintah lintas sektor

Master plan ekonomi yang visioner

Perencanaan tata ruang jangka panjang dan kerangka regulasi

Pengembangan transportasi dan perkotaan terpadu

Rezim perpajakan yang berorientasi value capture

PILOT = payment in lieu of taxes.  
Catatan: Proporsi warna yang lebih gelap di dalam lingkaran menunjukkan tingkat kesiapan .
Sumber: Penulis.

LVC = land value capture.
Sumber: Penulis.

Penggunaan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) 
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 
nilai tanah berbasis pasar pada saat konstruksi awal 
MRT Jakarta (2014) hingga praoperasi sistem (2017). 
Tanah bernilai lebih dari Rp10 juta, atau 800 dolar AS 
per meter persegi dapat ditemukan di sekitar stasiun 
MRT tertentu. 

Peningkatan nilai pajak properti per unit kurang 
diminati secara politis karena sebagian besar 
penggunaan lahan dalam radius 700-meter dari 
stasiun MRT Jakarta adalah perumahan. Selain itu, 
meningkatkan biaya pajak properti per unit akan 
mendorong gentrifikasi akibat bertambahnya biaya 
hidup. Dengan demikian, peningkatan pendapatan 
dari pajak properti harus dilakukan melalui salah satu 
atau kedua hasil berikut ini:

• meningkatkan pajak properti melalui penilaian 
nilai properti yang diperbarui, dan/atau

• meningkatkan konektivitas sistem transit dan 
memungkinkan urbanisasi yang lebih padat 

untuk meningkatkan total gross floor area (GFA) 
sehingga meningkatkan volume penerimaan 
pajak.

Bagian 5 menguraikan kerangka value funding yang 
direkomendasikan.

Value funding berarti menggunakan pencakupan nilai 
berbasis kebijakan untuk memberikan keyakinan 
pengembalian finansial atas investasi kepada pemodal 
publik dan swasta. Beberapa persyaratan utama yang 
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

• landasan hukum yang memberikan mandat 
kepada salah satu pihak atau beberapa pihak 
yang tepat untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan virtuous value cycle dalam 
koridor ekonomi;

Terdapat empat mekanisme value funding berbasis 
kebijakan yang digunakan secara internasional yang 

Gambar 3: Rencana Aksi Jangka Pendek
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telah dikenal dan dievaluasi. Semua mekanisme 
tersebut memiliki potensi untuk disebarkan dan 
dilaksanakan, tetapi masing-masing mekanisme 
membutuhkan pengembangan kebijakan dan regulasi 
lebih lanjut untuk mendukung optimalisasi dalam 
implementasinya. Ringkasan evaluasi kesiapan 
Indonesia untuk menerapkan keempat mekanisme ini 
disajikan di Tabel 2.

Bagian 6 menetapkan roadmap untuk kebijakan cipta 
nilai dan cakup nilai.

Untuk mencapai manfaat value capture dalam 
pembiayaan infrastruktur, diperlukan identifikasi dan 
penunjukan lembaga kebijakan utama dan lembaga 
pelaksana utama. Lima lembaga telah dinilai penting 
untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan 
cakup nilai yang berhasil, yaitu:

• Kementerian Keuangan, untuk mengawasi 
mekanisme penyaluran kembali dana untuk 
membayar investasi di muka.

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim 
dan Investasi, untuk mendorong penciptaan 
kerangka kerja kebijakan yang menyeluruh serta  
memandu dan memantau implementasi cakup 
nilai di kementerian terkait dan agensi.

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 
Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), untuk 
mengelola penggunaan lahan dengan cara yang 
dapat memaksimalkan cipta nilai dan cakup nilai.

• Badan Perencanaa Pembangunan Nasional 
(Bappenas) untuk mendorong inovasi value 
capture dalam persiapan investasi infrastruktur.

Rencana aksi dalam jangka pendek sebaiknya 
difokuskan pada pembentukan kerangka kerja 
kebijakan, pengembangan kapasitas, dan pelaksanaan 
proyek percontohan. Hal ini dapat dimulai segera dan 
dijadwalkan untuk sepenuhnya dilaksanakan dalam 
periode 24 bulan.

Lembaga kebijakan utama perlu dipilih dari 
kementerian koordinasi yang ada, dan CMEA dianggap 
paling sesuai dengan peran ini. Lembaga kebijakan 
utama berkoordinasi dengan pemangku kepentingan 
utama, harus menyiapkan kerangka hukum untuk:

• Panduan nasional mengenai cara monetisasi yang 
adil dan sah dan menangkap nilai tambah manfaat 
ekonomi, serta menyalurkan hasilnya untuk 
membayar kembali pembiayaan infrastruktur.

• Mandat lembaga pelaksana utama untuk 
mengatur dan mengawasi keseluruhan siklus 
proyek infrastruktur sehubungan dengan value 
capture, yang dianggap paling sesuai dengan 
peran Bappenas.

• Mengoordinasikan kementerian dan lembaga utama 
untuk mengadopsi pendekatan pemerintahan yang 
komprehensif.

Setelah kerangka hukum nasional tersedia, lembaga 
pelaksana utama perlu mengembangkan Pedoman 
Pelaksanaan land value capture (LVC) nasional, memilih 
proyek percontohan tertentu, dan menyarankan 
persiapan dan implementasinya terkait dengan LVC.

Rencana aksi dalam jangka menengah (48 bulan) 
harus fokus pada optimalisasi kerangka kerja pajak 
dan kepemilikan tanah untuk memperkuat dan 
memperluas peluang cakup nilai, serta menerapkan 
program transformasi besar dengan tujuan untuk 
menciptakan koridor ekonomi.

Institusi kebijakan utama perlu mendorong perubahan 
peraturan dalam kerangka kerja pajak nasional untuk 
meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan, 
seperti pengenalan biaya wajib baru dan penyesuaian 
formula pajak yang terkait dengan properti/
pengembangan/utilitas, sehingga pengembang 
didorong untuk menyelaraskan perencanaan 
mereka dengan pemerintah. Perlu dipertimbangkan 
memperkenalkan pembiayaan kenaikan pajak 
untuk membuka pembiayaan lebih lanjut untuk 
pembangunan infrastruktur.

Ringkasan Eksekutif
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Perubahan peraturan dalam kerangka kepemilikan 
tanah harus bertujuan mengoptimalkan penggunaan 
aset negara, terutama kepemilikan unit apartemen 
yang dibangun di atas aset negara (SKBG), dengan 
memungkinkan pengembangan penggunaan campuran 
(kombinasi aset infrastruktur dan area perumahan/
komersial). Daerah eksplorasi lainnya termasuk:

• Hak untuk menggunakan aset pemerintah pusat/
daerah sebagai jaminan untuk kepentingan 
pemodal.

• Hak untuk membangun stasiun dan 
pengembangan berorientasi transit di tanah 
milik pribadi.

• Hak udara dan hak bawah tanah yang akan 
memungkinkan pembangunan infrastruktur di 
atas atau di bawah properti pribadi.

Perubahan peraturan di atas harus tercermin 
dan diimplementasikan dalam panduan nasional. 
Lembaga pelaksana utama perlu terus mendukung 
kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam 
mengimplementasikan program transformasi 
yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan konektivitas infrastruktur.

Membuat seperangkat pedoman LVC nasional 
merupakan hal yang penting dalam pengembangan 
kapasitas kelembagaan. Pedoman tersebut perlu 
dirancang, dan ”metodologi better business case” yang 
diusulkan Pemerintah Kerajaan Inggris menjadi basis 
potensial untuk mengembangkan pedoman ini.

Peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dapat dilihat 
sebagai risiko utama sekaligus membawa manfaat 
tercepat bagi pemerintah.

Gambar 4: Rencana Aksi Jangka Menengah

LVC = land value capture.
Sumber: Penulis.

Perubahan regulasi 
pada sistem 

kerangka sistem 
perpajakkan 

nasional

Perubahan 
regulasi 

pada sistem 
pertanahan

Penerapan 
kerangka 

regulasi LVC 
nasional

Penerapan 
pengembangan 
proyek koridor 

ekonomi



1

1. Pendahuluan: Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas 
Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur 
Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi

Walaupun investasi pada infrastruktur perkotaan 
dan transportasi dapat mendorong produktivitas 
perekonomian, Pemerintah Indonesia kini mengalami 
kekurangan pendanaan yang menghambat kemampuan 
dalam pembiayaan awal investasi infrastruktur.

Infrastruktur perkotaan dan transportasi merupakan 
komponen penting untuk mewujudkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN’s Sustainable 
Development Goals/SDGs), khususnya pada Tujuan 
(goal) 11 – Menciptakan masyarakat dan kota 
yang berkelanjutan (creating sustainable cities and 
communities). Untuk itu, laporan ini menguraikan 
opsi-opsi yang tersedia bagi Pemerintah Indonesia 
tentang kerangka cakup nilai lahan/land value capture 
(LVC) berskala nasional.

Dokumen ini melakukan analisis dan penilaian 
terhadap kerangka kebijakan dan peraturan Pemerintah 
Indonesia saat ini, khususnya yang berkaitan dengan 
upaya mendorong value capture sebagai strategi 
menyeluruh sebuah perencanaan pembangunan 
yang proaktif dengan fokus utama meningkatkan 
produktivitas perekonomian. Strategi tersebut 
diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi 
bagi pendanaan investasi infrastruktur sehingga dapat 

mengatasi masalah kurangnya pendanaan yang terjadi 
pada saat ini.  

Bab ini, sebagaimana diuraikan pada Gambar 1.1, 
mengidentifikasi tantangan yang terjadi pada pembiayaan 
dan pendanaan infrastruktur, bagaimana cakup nilai 
(value capture) dapat menjadi solusi atas tantangan ini, 
dan apa saja target capaian (outcomes) dari cakup nilai.

1.1. Tantangan utama

Pembangunan infrastruktur perkotaan dan 
transportasi. sangatlah penting. Namun, terdapat 
empat tantangan utama yang menghambat investasi 
pada sektor ini. 

Tantangan #1: Pentingnya infrastruktur 
perkotaan dan transportasi 

Tingginya urbanisasi di Indonesia berdampak pada 
tingginya kepadatan kota, baik pada aspek populasi 
maupun pada aspek pemanfaatan lahan, atau disebut 
sebagai konurbasi (conurbations). Peningkatan 
konurbasi dapat mendorong produktivitas secara 
ekonomi, namun juga akan meningkatkan kemacetan 

Gambar 1.1: Diagram Skematik Chapter 1

SDG = Sustainable Development Goal, UN = United Nations. 
Sumber: Penulis.

Tantangan Solusi Hasil

1. Kebutuhan infrastruktur 
transportasi dan perkotaan

2. Keterbatasan fiskal
3. Kelayakan proyek
4. Ego sektoral pemerintahan

Siklus nilai manfaat
• Cipta nilai (value creation)
• Cakup nilai (value capture)
• Pendanaan nilai (value 

funding)

1. Penyediaan jasa yang sejalan dengan 
UN SDGs

2. Peningkatan kelayakan proyek dan 
peningkatan kepercayaan investor

3. Disiplin dan stabilitas fiskal
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lalu lintas. Infrastruktur transportasi umum dapat 
membantu pembagian koridor-koridor wilayah yang 
aktivitas ekonominya mengalami peningkatan. Hanya 
saja, infrastruktur transportasi umum dinilai terlalu 
mahal jika hanya didanai oleh pendapatan tiket 
penumpang. 

Infrastruktur perkotaan sangatlah penting untuk 
mengakomodasi tingginya kepadatan akibat urbanisasi 
yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia. 
Tingginya kepadatan konurbasi (conurbations) pada 
dasarnya merupakan sesuatu yang diharapkan oleh 
pemerintah (ADB 2019a). Tingginya konurbasi 
(conurbations) memungkinkan pemerintah 
menyediakan pelayanan publik yang lebih efisien 
serta dapat mengakomodasi  peningkatan output 
perekonomian yang lebih efisien.

Sebagian besar infrastruktur urban yang berbasis 
utilitas umumnya didanai oleh biaya yang dibebankan 
kepada pengguna. Namun, sistem infrastruktur 
transportasi umum memiliki biaya modal yang relatif 
mahal, dan pendapatan yang bersumber dari penjualan 
tiket biasanya tidak cukup untuk menanggung biaya 
operasional dan pemeliharaan. Hal ini menyebabkan 
tingginya dana talangan yang harus disediakan oleh 
pemerintah (viability gap). Pemerintah kota selalu 
berada dalam tekanan politik untuk menyelesaikan 
masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya 
fiskal yang diinvestasikan pada sistem infrastruktur 
transportasi umum sehingga mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah yang terkait dengan urbanisasi.

Tantangan #2: Kendala fiskal

Kondisi fiskal saat ini mencerminkan kekurangan 
pendanaan (funding shortfall). Oleh karena itu, 
secara fundamental terdapat kebutuhan monetisasi 

perekonomian yang cenderung meningkat untuk 
membiayai rencana pembangunan negara.

Pendapatan dan belanja pemerintah Indonesia 
pada periode 2018 (realisasi) dan 2019 (anggaran) 
sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2 memberikan 
gambaran mengenai kekurangan pendanaan yang 
trennya selalu terjadi secara konsisten. Pada periode 
2019, belanja infrastruktur diproyeksikan mencapai 
3,4% terhadap PDB. Namun di sisi lain, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
menargetkan belanja infrastruktur sebesar 6,1% 
terhadap PDB pada periode 2024 mendatang. Target 
ini memberikan konsekuensi pada semakin besarnya 
tantangan atas kekurangan pendanaan di masa 
mendatang. 

Tantangan kekurangan pendanaan ini mendorong 
kebutuhan monetisasi perekonomian yang cenderung 
meningkat (akibat tingginya urbanisasi) untuk 
mendanai rencana pembangunan nasional.

Rasio penerimaan pajak Pemerintah Indonesia relatif 
lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangganya di kawasan sehingga berpotensi 
meningkatkan beban pajak. Akibat rendahnya rasio 
pajak saat ini, sulit untuk merealisasikan target 
capaian investasi infrastruktur pemerintah. Diperlukan 
pendekatan alternatif agar dapat meningkatkan 
pendanaan proyek infrastruktur sehingga dapat 
memberikan akses keuangan yang lebih besar.

Infrastruktur urban termasuk fasilitas 
jalan raya, sistem transportasi publik, 
manajemen drainase dan banjir, pasokan 
listrik, telekomunikasi, pasokan air, sanitasi, 
pengumpulan sampah, dan lain-lain. 

Gambar 1.2: Kekurangan Pendanaan Pemerintah Indonesia 2018-2019

(dalam juta dolar)

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN),
Rencana Teknokratis Periode 2020 - 2024.

Pengeluaran Keuntungan
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Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Tax-to-
GDP ratio) sering digunakan untuk mengukur 
sejauh mana kendali pemerintah atas sumber 
daya perekonomiannya. Pada periode 2017 yang 
lalu, rasio pajak terhadap PDB Indonesia 11,5%, 
lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-
negara berpendapatan menengah lainnya di 
kawasan Asia Tenggara seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 1.3. Masih banyak ruang yang dapat 
dijajaki untuk meningkatkan penerimaan pajak. 
Namun demikian, seperti yang telah disampaikan 
sebelumnya, pendapatan fiskal Indonesia tidaklah 
cukup untuk mendanai kebutuhan investasi 
infrastruktur nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan 
suatu pendekatan alternatif untuk meningkatkan 
pendapatan dan/atau mendorong kontribusi sektor 
swasta untuk memperkuat target penerimaan negara 
dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan 
infrastruktur nasional.  

Jika rasio pajak terhadap PDB tidak mengalami 
peningkatan, maka target belanja infrastruktur 
hingga 2024 mendatang sebesar Rp6.445 triliun akan 
menghabiskan lebih dari setengah penerimaan negara 
(BAPPENAS 2019). Dengan demikian, ada kebutuhan 
melakukan pinjaman untuk investasi infrastruktur. 
Di sisi lain, atas alasan stabilitas fiskal, ketentuan 
undang-undang telah membatasi defisit anggaran 
fiskal di Indonesia mencapai maksimal 3% terhadap 
PDB dan pinjaman sektor publik secara kumulatif 

mencapai 60%. Hingga saat ini, pinjaman sektor 
publik telah mencapai 20% terhadap PDB, sehingga 
masih tersisa ruang pendanaan sektor publik yang 
bersumber dari pinjaman maksimal Rp1.400 triliun. 
Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan alternatif 
lain untuk mendapatkan sumber pendanaan yang 
diperlukan, seperti meningkatkan peran sektor swasta 
dalam membiayai investasi infrastruktur publik.

Tantangan #3: Kelayakan proyek  

Penilaian kelayakan terhadap seluruh proyek 
transportasi umumnya hanya terfokus pada aspek 
pendapatan tiket (farebox revenue), pendapatan di 
luar tiket (non-farebox revenues), penghematan waktu 
dan penghematan penggunaan jumlah kendaraan, dan 
cenderung mengabaikan motivasi utama (fundamental) 
pembangunan infrastruktur transportasi umum, yaitu 
menciptakan koridor-koridor peningkatan aktivitas 
perekonomian.

Pendekatan tradisional dalam penilaian kelayakan 
proyek secara komersial

Penilaian kelayakan komersial proyek infrastruktur 
publik cenderung terfokus pada pendapatan tiket 
(farebox revenue) yang umumnya sangat sensitif 
terhadap perubahan permintaan maupun harga. 
Pada saat proyek ini dijalankan menggunakan skema 
Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 
pemerintah akan fokus untuk mengalokasikan dana 
talangan agar pihak swasta tertarik berpartisipasi 
pada pembangunan proyek tersebut (viability gap 
funding). Viability gap funding (VGF) atau subsidi 
(atau sering disebut juga sebagai dana talangan) 
bertujuan untuk meningkatkan imbal hasil sebuah 
proyek (project yields) sehingga menarik minat 
investor. Penggunaan aspek pendapatan di luar tiket 
(non-farebox revenue) dan value capture pada proses 
penilaian proyek akan meningkatkan imbal hasil 
(yields), tanpa komitmen pembiayaan awal yang 
terlalu besar atau pendanaan yang terus-menerus 
(secara proporsional) dari pemerintah.

Gambar 1.3 Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia Dibandingkan 
Negara Lain di Kawasan Asia Tenggara

Sumber: Laporan OECD: Revenue Statistics in Asian and Pacific 
Economies 2019 - Indonesia.  

Thailand Philippines Singapore Malaysia Indonesia

%
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Fokus utama pada penilaian kelayakan proyek 
secara ekonomi

Penilaian kelayakan ekonomi proyek infrastruktur 
transportasi umumnya dibutuhkan untuk menjadi 
landasan utama atau rasionalisasi bagi pemerintah 
untuk mengalokasikan pendanaan (atau yang 
umumnya kita kenal dengan kontribusi fiskal) yang 
disebut sebagai VGF atau subsidi. Pendekatan yang 
umum digunakan pada analisis kelayakan secara 
ekonomi adalah analisis biaya manfaat ekonomi 
atau yang secara formal dikenal dengan economic 
cost benefit analysis (ECBA). Namun, ECBA proyek 
infrastruktur transportasi berfokus pada efek langsung 
dan terukurnya, biasanya pada aspek penghematan 
waktu (time savings) dan potensi penurunan jumlah 
kendaraan yang akan memenuhi lalu lintas (vehicle 
savings) (ADB 2017a). Proyek infrastruktur, khususnya 
pada sistem transportasi umum, juga berpotensi untuk 
mendorong peningkatan pada aspek ekonomi lainnya 
seperti:

• Lahan dapat dimanfaatkan lebih optimal, 
mendorong peningkatan efisiensi dan 
produktivitas ekonomi, dan 

• Peningkatan konektivitas transportasi 
berdampak terhadap peningkatan akses 
pemberi kerja terhadap mereka yang 
membutuhkan pekerjaan. Hal ini berpotensi 
mendorong produktivitas dan menurunkan 
pengangguran friksional sekaligus mencegah 
potensi peningkatan upah (wage inflation).  

Tantangan #4: Ego sektoral dalam 
pemerintahan

Minimnya perencanaan ekonomi, perencanaan tata 
guna lahan, dan penyediaan infrastruktur sering kali 
mendorong peningkatan biaya proyek (project costs) 
dan realisasi pembangunan proyek yang melewati 
batas waktu (programme overruns). 

Proyek infrastruktur umumnya menjangkau lebih 
dari satu otoritas administratif dan diatur oleh 

beberapa lembaga pemerintah. Dalam konteks 
Indonesia, tantangan pada aspek peraturan bertumpu 
pada dua hal, yang pertama adalah begitu banyaknya 
peraturan, dan yang kedua adalah adanya tumpang 
tindih antara satu aturan dengan aturan yang lain. 
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah pusat 
maupun daerah membutuhkan banyak sumber daya. 
Di sisi lain, kurangnya perencanaan dan konsultasi 
(dalam kaitannya dengan perencanaan proyek) 
menyebabkan tingginya biaya proyek (project cost) 
dan realisasi pembangunan infrastruktur yang 
melewati batas waktunya (programme over-runs). 
Keselarasan antarlevel pemerintah dan lembaga 
negara lainnya pada aspek kebijakan infrastruktur 
merupakan aspek terpenting dalam efektivitas 
pendanaan infrastruktur.

1.2. Solusi: siklus nilai manfaat (the 
virtuous value cycle) 

Bagian ini akan memaparkan pentingnya penggunaan 
siklus nilai manfaat sebagai solusi dari tantangan yang 
telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Penggunaan istilah bersama

Definisi pada dasarnya membentuk satu pemahaman 
bersama atas suatu istilah formal untuk sebuah topik 
baru, yakni cakup nilai yang memiliki makna yang luas 
dan relevan dengan topik yang sedang dikaji. Memahami 
perbedaan antara pendanaan dan pembiayaan juga 
merupakan aspek penting dalam topik ini. 

Topik cakup nilai memperkenalkan beberapa konsep 
baru dan membutuhkan pemahaman yang benar 
pada beberapa istilah yang digunakan. Oleh karena 
itu, bagian pertama akan menjelaskan definisi baku 
untuk memdorong satu pemahaman bersama dan 
mendorong narasi yang konsisten pada para pemangku 
kepentingan (stakeholders), khususnya pemerintah, 
karena kerangka kebijakan yang berkenaan dengan 
cakup nilai disusun oleh pemerintah maupun lembaga 
negara yang berkepentingan. 
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Beberapa definisi digunakan untuk menjabarkan 
cakup nilai dan cakup nilai lahan, namun kajian 
ini menggunakan basis definisi yang lebih luas dari 
cakup nilai, yakni seluruh peluang bagi peningkatan 
ekonomi yang muncul atas investasi publik pada aset 
infrastruktur ekonomi, termasuk peningkatan kualitas 
dan kuantitas pelayanan publik yang dimungkinkan 
oleh ketersediaan aset-aset infrastruktur tersebut. 
Definisi tambahan disajikan pada Glosarium.

Cakup nilai memungkinkan adanya peningkatan 
nilai ekonomi atas siklus nilai manfaat dalam bentuk 
peningkatan ekonomi melalui investasi publik pada 
infrastruktur. Namun demikian, kurangnya dan/
atau ketidakpastian dari sisi sumber pendanaan 
untuk membiayai pembangunan infrastruktur telah 
menyebabkan keterbatasan produktivitas ekonomi 
pada negara berkembang, salah satunya Indonesia. 
Kendala pendanaan ini menurunkan kemampuan 
pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur 
sehingga menjadi tantangan utama pada upaya 
mengatasi kesenjangan infrastruktur ekonomi dan 
sosial. 

Dalam penggunaan Bahasa Inggris secara umum, kata 
pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) sering 
digunakan secara bergantian satu sama lain (dengan 
rujukan makna berbeda). Dalam Bahasa Indonesia 
kedua kata tersebut (funding dan financing) umumnya 
diterjemahkan sebagai pembiayaan, khususnya dalam 
diskusi-diskusi santai (casual). Dalam diskusi maupun 
kajian yang lebih formal, kedua kata ini memiliki 
makna yang berbeda, yakni financing diterjemahkan 
sebagai pembiayaan dan funding diterjemahkan 
sebagai pendanaan. Namun demikian, untuk 
menjawab tentang siapa yang membayar kebutuhan 
infrastruktur untuk meningkatkan output ekonomi, 

maka pemahaman akan perbedaan antara pendanaan 
(funding) dan pembiayaan (financing) menjadi sangat 
penting dalam konteks cakup nilai. 

Dalam konteks pembiayaan (financing), muncul 
tantangan karena hakikat (nature) pada modal 
(capital-intensive) dari aset infrastruktur, sedangkan 
pendanaan cenderung memiliki jangka waktu yang 
lebih panjang karena berhubungan dengan siklus 
biaya total (full lifecycle costs). Perbedaan antara 
pendanaan dan pembiayaan tidak hanya berimplikasi 
pada waktu (timing) kebutuhan permodalan (capital 
requirements), namun juga menjelaskan perbedaan 
sumber pendanaan dan pembiayaan itu sendiri. 

Pendanaan umumnya bersumber dari pajak, 
pendapatan dari pengguna (user charges), dan 

Perbandingan antara cakup nilai (value capture) 
dengan cakup nilai lahan (land value capture)

Transport for London menggunakan definisi di bawah ini:

Land calue capture adalah serangkaian mekanisme 
yang digunakan untuk memonetisasi peningkatan nilai 
tanah/lahan yang muncul akibat adanya pembangunan 
infrastruktur pada area tersebut.

Namun demikian, jika hanya befokus pada aspek peningkatan 
nilai tanah/lahan, maka hal ini berpotensi pada hilangnya 
pemahaman akan adanya peningkatan nilai ekonomi yang 
dihasilkan oleh infrastruktur transit (transportasi) maupun 
urban.   

Laporan ini  menggunakan dan mengadaptasikan definisi yang 
digunakan oleh Lincoln Institute of Land Policy: 

Value capture merupakan sebuah pendekatan 
berbasis kebijakan yang mendorong masyarakat untuk 
menginvestasikan kembali peningkatan nilai lahan maupun 
peningkatan nilai ekonomi lainnya atas lahan yang muncul 
dari investasi publik maupun kebijakan pemerintah lainnya. 
Istilah ini juga dikenal sebagai “value sharing” yang bermula 
dari sebuah pemahaman bahwa aktivitas (atau kebijakan) 
publik harus menghasilkan manfaat bagi publik. 

Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang memungkinkan 
terjadinya aktivitas bisnis, seperti komunikasi dan transportasi, 
serta jejaring distribusi utilitas (kebutuhan dasar) seperti sistem 
pasokan air, manajemen limbah, dan energi. 
 
Infrastruktur sosial merupakan infrastruktur yang 
mengakomodasi layanan sosial seperti rumah sakit, sekolah dan 
universitas, lembaga pemasyarakatan, perumahan, pengadilan, 
dan lain-lain.
 
Virtuous circle adalah siklus kejadian yang setiap siklusnya 
meningkatkan dampak/manfaat pada kejadian berikutnya.
 
Vicious circle merupakan sebuah feedback loop (proses siklus 
ketika output menjadi input pada tahapan/siklus berikutnya) 
ketika dua elemen yang saling berhubungan satu sama lain 
secara lebih intensif menyebabkan situasi yang lebih buruk lagi.

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi
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kontribusi penerima manfaat (beneficiary charges), 
sedangkan pembiayaan bersumber dari pinjaman bank 
pembangunan, atau pinjaman swasta.  

Saat ini, pendanaan umumnya digunakan untuk 
menjelaskan sumber dana yang berasal dari 
pemerintah (pajak) maupun penerimaan dari 
pengguna. Dengan model ini, maka beban pendanaan 
sepenuhnya akan dibebankan kepada wajib pajak dan 
pengguna langsung dari aset infrastruktur tersebut. 
Value capture membutuhkan kerangka pemikiran baru 
tentang kontribusi bagi pendanaan infrastruktur yang 
tidak hanya berfokus pada pengguna, namun lebih 
luas lagi dengan memadukan suatu model kontribusi 
yang proporsional antara pemerintah, pengguna, 
dan seluruh pihak yang menerima manfaat dari 
pembangunan infrastruktur tersebut. 

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan 
dampak positif bagi perekonomian dan kondisi sosial 
masyarakat.1 Oleh karena itu, dibutuhkan prakondisi 
untuk memantapkan tujuan peningkatan ekonomi, 
yang meliputi perencanaan, perpajakan, pengadaan, 
implementasi, dan investasi kembali (reinvestment). 
Kajian ini mencakup seluruh prakondisi ke dalam 
prinsip cipta nilai, dan cakup nilai (value vapture).

Cakup nilai dapat membantu pemerintah untuk 
mengatasi kesenjangan pembiayaan maupun 

1 Mungkin juga ada eksternalitas negatif yang timbul dari investasi infrastruktur, seperti peningkatan kebisingan atau polusi. Namun, eksternalitas positif 
biasanya jelas lebih besar daripada efek negatifnya, terutama dalam kasus infrastruktur hijau modern. 

pendanaan infrastruktur dengan meningkatkan 
nilai (value) bagi penerima manfaat sehingga nilai 
tersebut dapat dimonetisasi untuk selanjutnya 
diinvestasikan kembali. Tujuannya, meningkatkan 
output perekonomian melalui investasi pada bidang 
infrastruktur. Namun demikian, value capture hanya 
dapat dimungkinkan jika ada penciptaan nilai manfaat 
(benefits), sebagai dasar dari value creation. 

Definisi cakup nilai yang cukup relevan dapat ditemukan 
pada Victoria State Government’s Value creation dan 
kerangka cakup nilai yaitu pendekatan yang konsisten 
dengan tujuan untuk menilai dan meningkatkan 
manfaat dari investasi publik pada infrastruktur.

Cipta nilai (value creation) adalah pendekatan yang 
konsisten dan terpadu untuk menilai dan meningkatkan 
manfaat dari investasi publik pada infrastruktur. Value 
creation pada dasarnya merupakan upaya mendorong 
peningkatan nilai ekonomi bagi publik, lebih dari apa yang 
telah didapatkan sejauh ini sebagai konsekuensi atas investasi 
pemerintah yang berkaitan (relevan). Peningkatan nilai publik 
ini berkenaan dengan dampak secara ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. Beberapa komponen manfaat (benefit) yang dapat 
direalisasikan melalui value creation adalah: 

• Manfaat ekonomi: peningkatan pertumbuhan dan 
kesempatan kerja; dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. 

• Manfaat sosial: perumahan; peningkatan akses, peningkatan 
keamanan bagi publik, peningkatan infrastruktur rekreasi 
maupun hiburan seperti jalur sepeda dan taman, dan 
peningkatan konektivitas. 

• Manfaat lingkungan: penghijauan dan peningkatan daerah 
resapan air di perkotaan; peningkatan efisiensi energi 
dan/atau air; dan pembangunan berkelanjutan; adaptasi 
perubahan iklim; dan penurunan emisi gas rumah kaca.1

1 Government of the State of Victoria. 2016. Victoria's 
Value Creation and Capture Framework: Maximising Social, 
Economic and Environmental Value from Infrastructure 
Investment. Melbourne. https://www.vic.gov.au/sites/
default/fi les/2019-02/Victorias-Value-Creation-
Capture-Framework.pdf. 

Pendanaan Vs. Pembiayaan

Pendanaan (funding) merujuk kepada bagaimana kita dapat 
membayar seluruh biaya penyediaan layanan infrastruktur 
pada rentang periode tertentu, dan meliputi biaya operasional 
maupun pembiayaan itu sendiri. Pendanaan umumnya berasal 
dari pajak (proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah), 
atau pendapatan dari pengguna (user-pays), atau sebagian dari 
kontribusi penerima manfaat (beneficiary-pays).

Pembiayaan (financing) merujuk kepada bagaimana kita 
dapat menanggung biaya modal awal pada aset infrastruktur 
(misalnya dari anggaran pemerintah; pinjaman pemerintah, 
atau pembiayaan sektor swasta). Pembiayaan dari anggaran 
pemerintah sering menemui tantangan jika merujuk kepada 
hakikat (nature) dari modal (capital-intensive) pembangunan 
infrastruktur. Oleh karena itu, pembiayaan secara khusus 
merujuk kepada pinjaman pemerintah atau pembiayaan dari 
sektor swasta yang pada akhirnya harus dikembalikan.

Peningkatan ekonomi (economic uplift) akan digunakan pada 
kajian ini untuk merujuk kepada dampak eksternal (externality 
effects), dampak akibat adanya konsentrasi aktivitas ekonomi 
(spill-over effects), dampak jejaring (network effects) dan/atau 
dampak tidak langsung (indirect effects), yang dapat mendorong 
manfaat sosial ekonomi (baik secara langsung maupun 
tidak langsung) pada wilayah sekitar pembangunan proyek 
infrastruktur, dan secara bertahap akan menyebar ke wilayah 
yang lebih luas lagi melalui jaringan komunitas, entitas (lembaga 
atau institusi), dan jasa. 

https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-02/Victorias-Value-Creation-Capture-Framework.pdf
https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-02/Victorias-Value-Creation-Capture-Framework.pdf
https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-02/Victorias-Value-Creation-Capture-Framework.pdf
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Siklus nilai manfaat

Bagian ini menyajikan seluruh aspek yang berkenaan 
dengan pendekatan berbasis kerangka kebijakan dan 
pemerintahan lintas sektoral untuk menciptakan nilai 
ekonomi (economic public value), mengidentifikasi nilai, 
serta memastikan bahwa peningkatan nilai ekonomi 
akan dialokasikan untuk mendanai pengembalian biaya 
awal yang digunakan untuk investasi infrastruktur 
publik. Value creation didasarkan pada pemahaman 
bahwa infrastruktur transportasi umum dapat 
mendorong terciptanya koridor-koridor sehingga 
aktivitas ekonomi akan mengalami peningkatan.2 

Pendekatan ini menggunakan mekanisme cakup nilai 
yang hanya dapat diaplikasikan pada penciptaan nilai 
ekonomi sehingga tidak bertabrakan (atau tumpang 
tindih) dengan aset yang hasil dari pemanfaatannya/ 
produktivitasnya dapat dikenakan pajak (tax base), dan 
juga tidak bergantung pada aset yang dapat dikenakan 
pajak (tax base).

Siklus nilai manfaat (virtuous value cycle) yang 
diperkenalkan pada Gambar 1.4 menunjukkan adanya 
siklus yang berulang dan berkelanjutan berdasarkan 
kerangka kebijakan: 

2 Pendekatan kinerja pemerintah lintassektor bisa didefinisikan sebagai perubahan dari isolated silos di dalam pemerintah menjadi jaringan formal maupun 
informal di antara kementerian dan lembaga, untuk memperbaiki kemampuan pemerintah dalam merespon masalah yang lebih kompleks, dalam hal 
ini berupa kolaborasi dan koordinasi yang lebih luas. 

• Pendanaan nilai (value funding) menggunakan 
mekanisme value capture untuk memastikan 
realisasi imbal hasil secara keuangan (financial 
returns) bagi pemodal baik pemerintah maupun 
swasta sehingga dapat meyakinkan pemerintah 
dan swasta untuk berinvestasi pada infrastruktur.

• Cipta nilai (value creation) menggunakan seluruh 
pendekatan pemerintahan lintas sektoral pada 
aspek perencanaan, pengadaan, dan investasi 
pada infrastruktur untuk meningkatkan 
produktivitas ekonomi; dan 

• Cakup nilai (value capture) menggunakan 
mekanisme yang tepat untuk merealisasikan 
peningkatan produktivitas ekonomi, memberikan 
kepastian kepada investor bahwa alokasi 
pendanaan yang mereka investasikan akan 
memberikan imbal hasil di masa mendatang.

Siklus nilai manfaat meningkatkan minat dan partisipasi 
pendanaan sektor swasta pada pembangunan 
infrastruktur dengan mendorong kepercayaan investor 
melalui potensi imbal hasil dari cakup nilai (atas investasi 
mereka pada infrastruktur publik) dan meningkatkan 
dampak eksternalitas positif pembangunan 
infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, investasi 
pada sektor transportasi dan pendukungnya (transit 
infrastructure) dapat mendorong peningkatan aktivitas 
ekonomi melalui peningkatan kepadatan urban. Hal ini 
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Gambar 1.4: Virtuous Value Cycle (Siklus NIlai Manfaat): Hubungan Selaras antara Cipta Nilai, 

Cakup Nilai, dan  Pendanaan Nilai

Sumber: Penulis.
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memungkinkan aktivitas bisnis dengan ruang kerja/
interaksi yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas 
hidup penduduk perkotaan. Peningkatan kegiatan 
ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan 
komersial atau pendapatan pajak entitas usaha (pajak 
badan) maupun penduduk (pajak orang pribadi) yang 
ada di wilayah tersebut, serta memperluas kesempatan 
kerja. Peningkatan ekonomi dapat dimanfaatkan 
(secara parsial) untuk penyediaan insentif (seperti 
biaya jasa, ketersediaan pembiayaan, atau kontribusi 
bagi pembangunan infrastruktur/pelayanan publik) 
yang dapat mendorong lebih banyak lagi partisipasi 
pendanaan dari sektor swasta [diadaptasi dari Yoshino, 
Nakahigashi, dan Pontines (2017)].

Selama beberapa tahun, Jepang telah berhasil menjadi 
tolok ukur kesuksesan pembangunan infrastruktur. 
Gambar 1.5 menunjukkan hasil pengamatan Yoshino, 
Nakahigashi, dan Pontines (2017) mengenai bagaimana 
siklus nilai nanfaat memberikan dampak ekonomi yang 
positif terhadap investasi infrastruktur di Jepang.  

Gambar 1.5 menunjukkan estimasi dampak langsung 
investasi infrastruktur secara nasional di Jepang 
terhadap pendapatan pajak, dan peningkatan ekonomi 
(dampak tidak langsung) yang muncul dari permodalan 
swasta, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang 
meningkatkan output perekonomian. Seluruh fakta 
tersebut disajikan pada grafik di bawah ini. Secara 
keseluruhan hasil kajian dari Yoshino, Nakahigashi, 

dan Pontines (2017) menunjukkan bahwa imbal 
hasil investasi sektor swasta akan meningkat sebesar 
43,8% pada rentang periode 1956-1960 dan 39,1% 
pada rentang periode 2006-2010 jika setengah dari 
peningkatan pendapatan pajak diproyeksikan berasal 
dari aktivitas perekonomian yang kemudian digunakan 
untuk pembiayaan investasi infrastruktur.

Jika ditelisik lebih jauh, peningkatan yang signifikan 
pada imbal hasil investasi dapat menarik minat sektor 
swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendanaan 
pembangunan infrastruktur. Namun kenyataan di 
lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pajak 
diserap seluruhnya oleh pemerintah dan cenderung 
membiarkan investor swasta dan operator (infrastruktur) 
mengandalkan pendapatan yang bersumber dari 
pengguna atau pendapatan langsung lainnya Yoshino, 
Nakahigashi, dan Pontines (2017). 

Pengantar tujuh prinsip cipta nilai dan cakup 
nilai

Siklus nilai manfaat dirangkum menjadi empat prinsip 
tematik dan tujuh prinsip spesifik untuk menilai kesiapan 
kerangka kebijakan Indonesia untuk menggunakan 
cakup nilai. Pendekatan pemerintahan lintas sektoral 
sangat dibutuhkan agar upaya pemangku kepentingan 
sejalan dengan peningkatan manfaat dari investasi 
publik pada infrastruktur untuk memaksimalkan 
manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 1.5: Dampak Ekonomi terhadap Investasi Infrastruktur: Studi Kasus Jepang (1956-2010)

Sumber: Diadaptasi dari from N. Yoshino, M. Nakahigashi, and V. Pontines. 2017. Attract Private Financing to Infrastructure Investment by Injection of 
Spillover Tax Revenues. Nomura Journal of Asian Capital Markets 1 (2): 4–9.
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Apa yang telah dilakukan oleh negara lain menunjukkan 
bahwa adanya komitmen kebijakan pemerintah untuk 
mendukung aset infrastruktur dan komitmen terhadap 
penyediaan infrastruktur tersebut akan mendorong 
kepercayaan dan minat dari investor swasta.

Cakup nilai memiliki bentuk yang berbeda-beda 
berdasarkan wilayah hukum (negara). Penyebabnya, 
mekanisme cakup nilai sangat erat kaitannya 
dengan kerangka peraturan perundang-undangan, 
kemapanan sistem tata kelola perkotaan, perumahan 
dan pasar modal, serta sejauh mana pendanaan 
sektor swasta dapat digunakan. Pada negara maju, 
pendanaan infrastruktur lebih banyak dilakukan 
oleh sektor swasta dibandingkan pemerintah. Hal 
ini tidak berarti pemerintah tidak memiliki cukup 
dana untuk berinvestasi pada infrastruktur, namun 
fokus pemerintah lebih ditujukan kepada komitmen 
dukungan bagi pengadaan aset infrastruktur untuk 
meningkatkan minat dan kepercayaan investor swasta. 

Tinjauan literatur mengenai apa yang telah dilakukan 
di negara-negara lain (best practices) (lihat Lampiran 
4) menunjukkan bahwa rasionalisasi fundamental 
(dari pentingnya cakup nilai dan cipta nilai) dapat 
disimpulkan dalam empat prinsip tematik dan 
tujuh prinsip spesifik dari cakup nilai dan cipta 
nilai, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 dengan 
penjelasan detail pada paparan berikut.

Untuk memulai penjelasan pada ide utama ini, 
penting untuk dipahami bahwa cakup nilai berasal 
dari pemanfaatan lahan yang menghasilkan manfaat 
yang lebih luas, yang dapat ditangkap/diidentifikasi 

dan diinvestasikan kembali untuk pembangunan 
infrastruktur baru atau untuk pemeliharaan aset 
infrastruktur yang ada saat ini sehingga menghasilkan 
manfaat yang jauh lebih besar. 

Lahan pada dasarnya bersifat tetap dan langka. Oleh 
karena itu, pemanfaatan lahan membutuhkan dana 
(memiliki harga), merujuk kepada Adam Smith yang 
menyebutnya sebagai rent, yang dalam Bahasa Inggris 
dimaknai sebagai pendapatan yang dihasilkan atas 
pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan (rent) bervariasi 
berdasarkan jenis pemanfaatan dan lokasinya, yakni jenis 
pemanfaatan lahan menentukan jenis dan intensitas 
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Tabel 1.1 Prinsip Tematik dan Prinsip Khusus dari Virtuous Value 
Cycle (Siklus Nilai Manfaat)

Prinsip Tematik Deskripsi Prinsip Khusus
Tema Dasar

Tanah adalah faktor 
produktivitas ekonomi.

1 Produktivitas ekonomi yang berasal dari penggunaan 
lahan dan lahan budi daya menciptakan nilai yang lebih 
besar. Pandangan yang strategis dan berkelanjutan 
tentang tata ruang berdasarkan praktik administrasi dan 
manajemen pertanahan yang baik adalah kunci untuk 
menciptakan potensi ekonomi suatu lahan.

Value creation

Pendekatan yang lebih 
konsisten dan terpadu 
oleh pemerintah 
untuk menilai dan 
meningkatkan manfaat 
investasi publik.

2 Pendekatan kinerja pemerintahan lintas sektor 
memastikan bahwa nilai yang diinginkan dapat 
diwujudkan, dan bahwa nilai apa pun yang dibuat akan 
dibagikan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan tinggi 
dari masyarakat karena siklus investasi infrastruktur yang 
baik akan meningkatkan kualitas hidup.

3 Perencanaan induk (master plan) berdasarkan 
analisis biaya-manfaat ekonomi yang komprehensif 
dengan menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals, SDGs) sebagai 
kerangka berpikir, akan memaksimalkan manfaat 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dari investasi publik 
dalam infrastruktur.

4 Investasi dalam menciptakan konektivitas melalui 
integrasi antara pembangunan perkotaan dan 
perencanaan transportasi meningkatkan output 
ekonomi dan menciptakan permintaan yang stabil untuk 
infrastruktur ekonomi.

Value capture

Pemerintah mencakup 
sebagian dari nilai 
ekonomi tambahan yang 
diciptakan oleh investasi, 
kegiatan, dan kebijakan 
pemerintah.

5 Kegiatan publik harus menghasilkan manfaat yang 
dikembalikan kepada publik. Ketika kegiatan publik 
fokus kepada pendanaan bagi penerima kegiatan tersebut 
(beneficiary funding), maka manfaatnya akan dirasakan 
penerima baik secara langsung  dan tidak langsung dari 
kegiatan publik, termasuk sektor pemerintah dan swasta.

6 Value capture hanya mungkin terjadi ketika nilai 
ekonomi telah dihasilkan. Skema value capture 
sebaiknya tidak diterapkan sesaat setelah infrastruktur 
selesai dibangun karena hanya akan meningkatkan biaya 
investasi dan membuat pertumbuhan ekonomi lebih 
sulit. Swasta pada umumnya membutuhkan periode 
waktu tertentu untuk mendapatkan nilai tambah 
ekonomi setelah infrastruktur selesai dibangun.

Value funding

Keyakinan atas 
investasi sebagai sarana 
untuk mendapatkan 
pembiayaan

7 Value capture membuka kesempatan pembiayaan  
dengan memberikan investor swasta keyakinan terhadap  
proyek infrastruktur dan memungkinkan daur ulang aset 
dan reinvestasi atas modal ke proyek pembangunan 
infrastruktur lainnya.

Sumber: Penulis.

Studi Kasus  1

Ide Utama - Lahan/tanah adalah faktor produksi dalam 
perekonomian

Produktivitas ekonomi didapatkan dari pemanfaatan lahan, 
dan lahan dengan fasilitas infrastruktur yang lengkap (serviced 
land) dapat mendorong peningkatan nilai (ekonomi) yang lebih 
tinggi. Pemanfaatan lahan yang strategis dan berkelanjutan 
berbasis kepada administrasi dan manajemen lahan (pertanahan) 
merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan potensi ekonomi 
dari lahan tersebut.
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aktivitas ekonomi, sedangkan lokasi menentukan total 
biaya produksi dan distribusi barang maupun jasa. 

Serviced land atau lahan budi daya adalah lahan 
yang telah dikembangkan sehingga memiliki fasilitas 
(utilitas) yang lengkap seperti drainase, konektivitas 
transportasi, akses terhadap pasokan air dan energi, 
dan lain-lain. Pada masyarakat agraris, pemanfaatan 
lahan yang utama adalah aktivitas bercocok 
tanam berdasarakan tingkat kesuburan tanah dan 
ketersediaan sumber daya alam. Lahan pertanian 
maupun lahan yang penting untuk dilestarikan bagi 
kehidupan (seperti hutan dan pantai) bersifat tetap 
dan langka. Alih fungsi lahan yang tidak pernah 
terjadi sebelumnya, jika tidak dimitigasi dengan 
baik, dapat menyebabkan kerugian secara permanen 
(seperti hilangnya sumber daya alam dan hilangnya 
perlindungan alam atas potensi terjadinya bencana) 

Merujuk kepada Adam Smith, pendapatan yang berasal 
dari pemanfaatan lahan dapat ditingkatkan lebih jauh 
dengan meningkatkan akses terhadap pasar barang 
maupun jasa. Lahan budi daya (serviced land) tidak 
hanya memiliki nilai pasar yang tinggi, namun juga 
berpotensi untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih 
tinggi melalui peningkatan nilai lahan pada wilayah lain 
dan penciptaan permintaan baru (new demand) atas 
barang dan jasa. Hal ini menggambarkan peningkatan 
ekonomi yang berasal dari lahan budi daya.

Namun demikian, investasi pada infrastruktur tidak 
menjamin peningkatan output ekonomi. Sebagai 
contoh, peningkatan konektivitas dapat berkembang 
menjadi vicious circle (rangkaian sebab akibat yang 
terus berputar) jika pengembangan lahan belum 
pernah dilakukan sebelumnya. Masalah seperti 
kemacetan, peningkatan kesenjangan, gentrifikasi, 
hingga pemekaran wilayah perkotaan secara tidak 
teratur (urban sprawl) dapat muncul dan terjadi akibat 
pengembangan maupun pemanfaatan lahan yang 
dilakukan secara “serampangan.”

Oleh karena itu, siklus nilai manfaat investasi 
infrastruktur dilakukan dalam kerangka pemanfaatan 
dan pengembangan lahan yang terintegrasi dalam jangka 
panjang, dengan fokus utamanya adalah terciptanya 
nilai ekonomi dari lahan tersebut, dan bagaimana nilai 
(ekonomi) ini dapat ditingkatkan melalui infrastruktur.

 Perencanaan jangka panjang yang baik, 
terintegrasi, yang dilengkapi dan didukung 
oleh administrasi dan pengelolaan lahan yang 
transparan, akurat, responsif, dan efisien 
merupakan faktor penting dalam transformasi 
Singapura dari kota pelabuhan kolonial 
menjadi kota yang ramah dan berorientasi 
global, serta menjadi rumah yang nyaman 
dengan kualitas hidup yang tinggi, lingkungan 
yang asri, dan ekonomi yang kompetitif 
(Centre for Liveable Cities 2018).

Lihat Studi Kasus 1 - Integrated Master Planning and 
Development enabled by a Sound Land Administration 
and Management System, Singapore pada Lampiran 4.-

Pembangunan infrastruktur yang ada saat ini umumnya 
didorong oleh motivasi politis untuk merespons perhatian 
publik mengenai kurangnya ketersediaan infrastruktur 
(untuk mempercepat aktivitas perekonomian). Tekanan 
(politis) ini sebenarnya cukup beralasan, namun justru 
mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan 
berdasarkan sudut pandang jangka pendek dan 
tidak komprehensif, apalagi jika kementerian yang 
bersangkutan diberi mandat dan anggaran untuk 

Studi Kasus  2

Prinsip cipta nilai - Pendekatan bersama yang konsisten untuk 
menilai dan meningkatkan manfaat dari investasi publik.

Pendekatan pemerintahan lintas sektoral memastikan bahwa nilai 
(ekonomi) yang diharapkan dapat tercapai, dan nilai (ekonomi) 
yang tercipta kemudian didapatkan (dan dinikmati) bersama. 
Hal ini akan mendorong peningkatan kepercayaan publik 
sehingga siklus manfaat investasi infrastruktur dapat mendorong 
peningkatan kualitas hidup.
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membangun infrastruktur yang hanya terbatas pada 
cakupan domain kebijakan institusional mereka. 

Dampaknya, terjadi keterbatasan pendanaan 
infrastruktur pada setiap domain kementerian, yang 
kerap kali mengandalkan pendanaan dari pemerintah 
dan pengguna fasilitas (infrastruktur tersebut). Hal 
ini menyebabkan keterjangkauan/kemampuan publik 
menjadi pertimbangan utama dan berpengaruh pada 
jenis dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Saat 
kementerian bergerak sendiri-sendiri seperti ini 
(ego sektoral), maka penyelesaian tantangan yang 
muncul tidak dapat dilakukan secara maksimal, dan 
kemampuan (publik) selalu menjadi batasan untuk 
meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun. 
Kementerian dengan domain infrastruktur masing-
masing sangat mengandalkan anggaran pemerintah 
dan pengguna fasilitas (infrastruktur) untuk mendanai 
infrastruktur tersebut. Terbatasnya kemampuan fiskal 
dan kesediaan (publik) dan kemampuan (publik) untuk 
membayar, akan memengaruhi periode waktu (timing), 
jenis, dan kualitas dari infrastruktur yang dibangun.  

Salah satu cara yang cukup berhasil dalam melibatkan 
pendanaan dan keahlian sektor swasta adalah melalui 
Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 
KPBU juga menjadi cara untuk memanfaatkan 
efisiensi dari sektor swasta, dengan pertimbangan 
bahwa infrastruktur yang kompleks bukan merupakan 
bidang keahlian inti dari pemerintah. 

Namun demikian, KPBU juga menghadapi kendala layak-
tidaknya suatu proyek didanai oleh institusi keuangan 
(bankability issues), sehingga kembali lagi ke tantangan 
utama yaitu stabilitas pendanaan. Sebagai contoh, dengan 
menggunakan basis pendapatan dari pengguna fasilitas 
infrastruktur (user-pays model), jika sebuah proyek tidak 
berjalan lancar dari sisi keuangan, maka pemerintah 
dapat masuk memberikan dana talangan (viability gap 
funding/VGF). Proyek tersebut dapat berlanjut hanya 
jika pemerintah mampu dan mau untuk menyediakan 
dana talangan tersebut. Jika tidak, maka proyek tersebut 
berpotensi untuk terhenti kecuali ditemukan pendekatan 
pendanaan lain yang lebih inovatif.

Kontribusi dari penerimaan manfaat (beneficiary-
pays model) dapat dioptimalkan hanya jika terdapat 
kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap 
pemerintah, di mana terdapat transparansi 
pembayaran oleh pemerintah dan penerima manfaat 
memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dalam 
merealisasikan hasil (outcome) yang diinginkan. 

Sumber pendanaan lainnya yang berbasis cakup nilai 
adalah kontribusi dari penerima manfaat (beneficiary-
pays model). Kontribusi dari penerimaan manfaat 
(beneficiary-pays model) dapat dioptimalkan hanya 
jika terdapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat 
terhadap pemerintah, dengan adanya transparansi 
pembayaran oleh pemerintah dan penerima manfaat 
memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dalam 
merealisasikan hasil (outcome) yang diinginkan, serta 
adanya sistem administrasi pemerintah dan hukum 
yang dapat diandalkan (terpercaya). Jika tidak, maka 
implementasi dari cakup nilai justru akan menjadi 
mahal dan semakin banyak menemukan tantangan 
dalam prosesnya.

Dengan pengembangan fokus pendanaan dari 
kontribusi pemerintah (government-pays model) 
dan kontribusi pengguna (user-pays model) dengan 
melibatkan kontribusi dari penerima manfaat 
peningkatan nilai (ekonomi) dari lahan (beneficiary-
pays model), maka pemerintah dapat merealisasikan 
manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan lebih 
luas lagi dari investasi infrastruktur. Hal tersebut 
dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut:

• Tidak lagi berfokus pada “ego sektoral” 
dengan hanya berpijak pada mandat masing-
masing kementerian atau lembaga. Fokusnya 
berubah menjadi pendekatan bersama untuk 
pembangunan dan identifikasi peningkatan nilai 
(ekonomi) lahan serta manfaat sosial ekonomi 
lainnya dari pembangunan infrastruktur. 

• Selain pengguna (fasilitas) infrastruktur, penerima 
manfaat tidak langsung termasuk pemerintah 
dan sektor swasta perlu dimasukkan untuk 

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi
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merealisasikan pendanaan infrastruktur bersama 
yang wajar, efisien, serta berkelanjutan; dan

• Selain fokus pada pengembangan lahan, juga harus 
mempertimbangkan aspek konektivitas simpul 
strategis koridor aktivitas perekonomian untuk 
memaksimalkan peningkatan nilai ekonomi, sosial, 
dan lingkungan yang dihasilkan dari infrastruktur.

Langkah-langkah di atas hanya dapat dilakukan 
jika kementerian maupun lembaga negara bekerja 
sama secara strategis lintas sektoral (whole-of-
government approach) sehingga aspek perencanaan dan 
pengembangan dilakukan dengan kolaborasi strategis 
antarpejabat ahli dari lembaga-lembaga (khususnya) 
utama seperti kementerian yang memiliki domain seperti 
(namun tidak terbatas pada) keuangan, perencanaan, 
administrasi pertanahan, perumahan, transportasi dan 
perkotaan. Hal ini sangat penting untuk mendorong 
kolaborasi dalam meningkatkan manfaat investasi publik 
pada infrastruktur demi tercapainya realisasi ekonomi, 
sosial, dan lingkungan yang lebih optimal.

Rencana induk (master plan) yang disusun oleh 
pemerintah harus mencakup analisis, rekomendasi, 
dan proposal yang berisikan jumlah populasi, keadaan 
ekonomi, pemanfaatan lahan, dan infrastruktur daerah 
yang menjadi fokus kebijakan. Penekanan rencana 
induk (master plan) adalah selalu berorientasi pada 
mengoptimalkan sektor pendorong pertumbuhan 
ekonomi serta menyediakan infrastruktur yang 
memadai untuk mendukung upaya pencapaian tujuan 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga 
harus menentukan pendorong utama perekonomian 
dari sumber yang berbeda seperti kawasan industri, 
kebutuhan perumahan, dan koridor transportasi untuk 
menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.    

Rencana induk membutuhkan kajian strategis dan 
berkelanjutan berkaitan dengan aspek pemanfaatan 
lahan dalam upaya pencapaian visi pembangunan 
ekonomi. Sebagai contoh, Singapura menggunakan 
pendekatan yang visioner (berorientasi pada 
pencapaian jangka panjang) dan disiplin untuk 
mengatasi keterbatasan lahan dan sumber daya alam. 
Dalam rencana induk jangka panjang Singapura, 
aturan mengenai pemanfaatan lahan dengan durasi 
perencanaan mencapai 40 hingga 50 tahun, didahului 
dengan penentuan kota-kota sebagai tempat aktivitas 
ekonomi yang terkonsentrasi, dan memungkinkan 
pemerintah merencanakan dan mempersiapkan 
infrastruktur pendukung secara efektif, dengan tetap 
mempertimbangkan batasan-batasan yang sudah ada 
(untuk tidak mengeksploitasi lahan) kawasan cagar 
budaya dan pelestarian. 

Rencana induk yang diamanatkan oleh undang-
undang dengan visi ekonomi yang menyeluruh 
menyediakan kerangka kerja yang komprehensif 
untuk mengoordinasikan upaya pembangunan pada 
lahan milik negara (publik) maupun lahan milik 
swasta, serta pengembang dari pemerintah dan swasta 
diberi (dibekali) visi ekonomi jangka panjang (agar 
pemanfaatan lahan sejalan dengan visi ekonomi). Hal 
ini termasuk batasan zonasi (pemanfaatan lahan dan 
kepadatan) sebagai basis persiapan dan persetujuan 
proyek tertentu yang merupakan turunan dari master 
plan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain menyelaraskan upaya pembangunan dengan 
fungsi strategis (ekonomi) yang telah ditentukan 
pada sebuah wilayah (yang akan menjadi fokus 
pembangunan infrastruktur), rencana induk 
ekonomi juga mendorong pemerintah secara 
proaktif berinvestasi pada infrastruktur ekonomi 
yang diperlukan untuk memacu pembangunan pada 
lahan publik yang belum dikembangkan (greenfield 
public land). Setelah lahan budi daya (serviced land) 
tersedia, pemerintah dapat menyewakan atau menjual 
sebagian dari lahan budi daya (serviced land) kepada 
sektor swasta untuk dikembangkan. Namun demikian, 
pengembangan oleh sektor swasta harus tetap sejalan 

Studi Kasus 3

Perencanaan induk melalui analisis komprehensif biaya 
manfaat ekonomi (economic cost-benefit analysis/ECBA) juga 
memasukkan/mempertimbangkan aspek tujuan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang 
relevan dengan kondisi domestik sebagai langkah awal untuk 
memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari 
investasi publik pada infrastruktur.  
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dengan fungsi pemanfaatan lahan dan intensitas 
kepadatan (urban) yang telah ditetapkan. 

Pendekatan yang digunakan pada master plan tersebut 
membutuhkan analisis biaya manfaat (economic cost-
benefit analysis/ECBA) yang komprehensif. Analisis 
ini berfokus pada investasi infrastruktur untuk 
meyakinkan pemerintah maupun sektor swasta 
akan potensi imbal hasil yang didapatkan di masa 
mendatang. Contohnya skema pendanaan crossrail 
di Inggris didasarkan pada kajian bisnis model yang 
memperhitungkan potensi manfaat dan penerima 
manfaat dari Elizabeth Line. Langkah ini memberikan 
peluang kepada pemerintah Inggris untuk 
menegosiasikan kontribusi entitas usaha yang menjadi 
penerima manfaat atas proyek infrastruktur tersebut. 
Contoh manfaat yang diterima oleh penerima manfaat 
(beneficiaries) tersebut antara lain akses yang lebih 
luas terhadap pasar tenaga kerja, peningkatan nilai 
aset (properti), dan manfaat ekonomi lainnya.

 Kajian model bisnis yang menggunakan 
analisis biaya-manfaat ekonomi (economic 
cost-benefit analysis/ECBA) disusun untuk 
memberikan gambaran mengenai nilai 
transformatif crossrail terhadap penerima 
manfaat (beneficiaries) dalam skala yang luas, 
serta rencana untuk menerapkan mekanisme 
pendanaan alternatif yang memastikan bahwa 
pihak yang akan menerima manfaat dari 
proyek tersebut dapat berkontribusi dalam 
jangka panjang (Buck 2017).

Lihat Studi Kasus 2 - Innovative funding, financing and 
Value capture mechanism contributing two-thirds of 
project costs for Crossrail, UK pada Lampiran 4. 

Analisis biaya-manfaat ekonomi (economic cost-benefit 
analysis) memastikan manfaat ekonomi dan penerima 
manfaat teridentifikasi secara akurat, dan menjadi basis 
untuk justifikasi bahwa sebuah proyek infrastruktur 
dapat menghasilkan nilai ekonomi pada sebuah wilayah 
tertentu. Analisis ini menjadi dasar bagi penerapan 

model kontribusi penerima manfaat (beneficiary-pays 
model) untuk pendanaan infrastruktur. 

Penilaian terhadap potensi nilai ekonomi dalam skala 
yang lebih luas menjadi dasar bagi pemerintah untuk 
mengidentifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan, 
baik manfaat secara komersial maupun manfaat secara 
sosial. Dengan menggunakan pendekatan analisis 
biaya-manfaat (economic cost-benefit analysis/ECBA), 
pemerintah dapat memprediksi dan mengelola 
dampak keseluruhan dari pemenuhan kewajiban 
(tanggung jawab) sosial, lingkungan, dan ekonomi. 
Peluang-peluang yang dimaksud telah disajikan pada 
Gambar 1.6.

Semua pihak menyepakati bahwa peningkatan 
konektivitas fasilitas publik dapat meningkatkan 
pergerakan barang, jasa, dan sumber daya manusia; 
meningkatkan skala ekonomi (economies of scale); 
mendorong investasi dan perdagangan; menciptakan 
peluang bisnis baru; serta meningkatkan produktivitas 
dan daya saing regional melalui konektivitas/jejaring 
aspek produksi regional (UN ESCAP 2014). 

Penciptaan konektivitas melalui pengembangan 
perkotaan dan pembangunan sistem transportasi yang 
terintegrasi menunjukkan bahwa arah perencanaan 
dan pengembangan perkotaan secara konsisten terkait 
dengan investasi pada infrastruktur transportasi 
regional maupun lokal, termasuk perumahan dan 
fasilitas kesehatan, karena seluruh komponen tersebut 
termasuk dalam aspek ekonomi yang terintegrasi satu 
sama lain. 

Pendekatan pembangunan perkotaan dan sistem 
transportasi yang terintegrasi kerap kali menghasilkan 
daerah perkotaan dengan kerapatan (urban), kepadatan 
yang tinggi dan memiliki fungsi yang beraneka ragam 

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi

Studi Kasus 4

Investasi untuk menciptakan konektivitas melalui integrasi antara 
pembangunan perkotaan dan perencanaan sistem transportasi 
dapat meningkatkan output ekonomi dan menciptakan 
permintaan (demand) yang stabil untuk infrastruktur ekonomi.  
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(kota dengan jenis pemanfaatan lahan yang bermacam-
macam di tengah tingginya kepadatan penduduk), 
serta wilayah urban dengan tujuan pemanfaatan lahan 
yang dilayani oleh jaringan transportasi umum yang 
efisien untuk mengurangi ketergantungan terhadap 
penggunaan kendaraan pribadi. Pendekatan ini 
dapat mendorong pengembangan zona campuran 
(mixed-used), dengan kepadatan tinggi (high-density 
development) untuk menciptakan daerah perkotaan 
dan daerah pedesaan yang berkelanjutan (sustainable). 
Tujuannya, memastikan lebih banyak ketersediaan 
lahan untuk pertanian/perkebunan (agriculture) pada 
daerah perkotaan. Selain itu, penyediaan fasilitas 
perumahan yang terjangkau dan pembangunan sistem 
transportasi publik memberikan kesetaraan bagi 
seluruh penduduk di tengah fenomena peningkatan 
nilai properti. Hal ini perlu diperhatikan untuk 
memastikan tidak terjadinya pemekaran daerah urban 

secara "serampangan" ke daerah-daerah sekitarnya 
(urban sprawl).

Fokus pada wilayah perkotaan mencerminkan tren 
global yang menunjukkan peningkatan urbanisasi yang 
didorong oleh makmurnya kehidupan di kota, sehingga 
memberikan konsekuensi berbagai tantangan dalam 
pembangunan kota yang berkelanjutan. Pada negara-
negara berkembang, kota-kota tidak dipersiapkan 
untuk menampung migrasi penduduk dari daerah 
pedesaan, sehingga muncul sejumlah masalah yang 
disebabkan urbanisasi, seperti kemacetan di pusat kota, 
gentrifikasi, pemekaran wilayah perkotaan yang tidak 
terstruktur dan terencana dengan baik (urban sprawl), 
kurangnya layanan sarana prasarana dan infrastruktur 
di daerah pedesaan, dan alih fungsi lahan yang tidak 
didukung dengan peraturan hukum yang memadai.

Gambar 1.6: Peluang Cipta Nilai - Victoria

Sumber: Government of the State of Victoria. 2016. Victoria's Value Creation and Capture Framework: Maximising Social, Economic and Environmental Value from 
Infrastructure Investment (sebagaimana telah diubah oleh penulis). Melbourne. https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-02/Victorias-Value-Creation-
Capture-Framework.pdf.

Peningkatan produktivitas 
dan efisiensi biaya

Peningkatan nilai aset

Membuka peluang komersil

Peningkatan aksesibilitas

Peningkatan keamanan dan 
fasilitas umum

Perlindungan dan 
peningkatan lingkungan

Peningkatan modal sosial
Penyediaan infrastruktur (seperti perumahan) dan jasa (pelayanan sosial, kesehatan, dan 
pendidikan), atau merealisasikan dampak kebijakan melalui pengadaan (seperti pelatihan 
wirausaha untuk menurunkan tingkat pengangguran usia muda), dapat menurunkan 
kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Proyek infrastruktur dan pembangunan lahan publik dapat memfasilitasi upaya pelestarian 
lingkungan (misalnya adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, keanekaragaman 
hayati, serta efisiensi energi dan penggunaan/konsumsi air).

Infrastruktur, pembangunan lahan publik, dan proyek daerah dapat memfasilitasi pembangunan 
fasilitas umum yang baru (misalnya taman, jalur sepeda, dan fasilitas budaya), meningkatkan 
fasilitas bagi bisnis dan penduduk di daerah. Hal ini juga dapat meningkatkan keamanan publik 
(melalui peningkatan rancangan jalan dan penurunan kemacetan).

Pemerintah secara teratur melakukan zonasi ulang untuk mendorong peningkatan pemanfaatan 
nilai yang lebih tinggi. Hal ini dapat berskala kecil atau berskala besar (misalnya zonasi ulang 
pada seluruh daerah). Hal ini dapat mendorong terciptanya peluang komersil bagi pembaharuan 
perkotaan dan pembangunan properti.

Investasi pada infrastruktur dan pembangunan lahan dapat meningkatkan nilai lahan dan bisnis di 
daerah wilayah investasi.

Proyek Level Crossing Removals and Motorways meningkatkan efisiensi pada pergerakan orang dan 
barang di Melbourne, dan berpotensi menurunkan biaya transportasi.

Investasi pada infrastruktur transportasi yang baru dapat meningkatkan akses terhadap peluang-
peluang ekonomi (misalnya pekerjaan dan pendidikan) serta jasa, perumahan, dan rekreasi.
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 Tingginya tingkat kepadatan mendorong 
peningkatan efisiensi pemanfaatan lahan, 
memudahkan penyediaan layanan dan fasilitas 
publik, mengurangi konsumsi energi dan biaya 
infrastruktur, memaksimalkan efektivitas 
transportasi publik, serta mengurangi jarak 
antara satu titik aktivitas dengan titik aktivitas 
yang lainnya (Salat and Ollivier 2017). 

Lihat Kasus 3 - Rail-based High-Density Development 
of Rail + Property Model, Hong Kong, China pada 
Lampiran 4.

Oleh karena itu, konsep integrated urban and 
transport development (IURD), yang menghubungkan 
urbanisasi dan kurangnya pembangunan di daerah 
pedesaan, harus didorong untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, 
dan transportasi di daerah pedesaan. Hal ini 
diperlukan untuk mengoptimalkan pembangunan di 
daerah pedesaan, karena umumnya lahan digunakan 
untuk aktivitas bercocok tanam atau aktivitas yang 
berhubungan dengan kelestarian alam (seperti 
pertanian, pantai, hutan, dan lain-lain). Langkah 
optimalisasi ini bertujuan menurunkan potensi 
terjadinya alih fungsi lahan yang tidak didasari atau 
tidak memiliki aturan hukum yang jelas. 

Kita dapat mengambil contoh konektivitas 
pembangunan urban dan optimisasi produktivitas 
pada daerah tertinggal di negara-negara maju. Fasilitas 
infrastruktur jalan yang dapat menghubungkan sentra 
produksi pertanian dan pasar, fasilitas distribusi produk 
beku, fasilitas pengolahan makanan, dan tekonologi 
maju lainnya mendorong transformasi lahan pertanian 
(agriculture) menjadi lahan budi daya (serviced-land) 
sehingga meningkatkan output perekonomian. Manfaat 
yang dihasilkan pun melebihi dari sekadar aspek 
pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk memberi 
insentif kepada petani untuk terus meningkatkan 
produktivitas lahan mereka. Selain itu, petani dapat 
mengadopsi pendekatan baru dan dapat berkontribusi 
dalam menjaga ketahanan pangan nasional. 

Intensifikasi pemanfaatan lahan semakin menarik 
karena adanya manfaat ekonomi yang dapat dirasakan 
secara lebih nyata, contohnya peningkatan nilai 
lahan dan peningkatan upah. Saat ini, intensifikasi 
pemanfaatan lahan berfokus pada sektor manufaktur, 
industri jasa (dan jasa pendidikan) yang semakin 
jauh dari potensi intensifikasi pemanfaatan lahan 
bagi pertanian (agriculture), sehingga dalam jangka 
panjang produktivitas (lahan) pun akan mengalami 
penurunan.

Zonasi, yang berfokus pada aspek pemanfaatan 
lahan dan kepadatan wilayah perkotaan, merupakan 
instrumen yang sesuai bagi pemerintah untuk 
memusatkan dan mengoordinasikan aktivitas ekonomi 
dengan cara yang lebih ramah lingkungan, lebih 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial, 
serta berkelanjutan secara ekonomi.

Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk mendorong peningkatan manfaat (ekonomi) dari 
aksi/kebijakan publik dan memaksimalkan potensi 
investasi infrastruktur publik baik secara ekonomi, 
sosial, maupun lingkungan. Kebijakan optimalisasi 
pemanfaatan lahan juga dapat meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. 

Fokus kontribusi pendanaan yang besumber dari 
penerima manfaat (beneficiaries) membutuhkan 
langkah aktif dari pemerintah berkenaan dengan 
aspek penciptaan nilai (aset), dan jika memungkinkan, 
karakterisasi tingkat manfaat (ekonomi) untuk 
memperkuat penciptaan nilai aset. Sebagai contoh, 
pembangunan infrastruktur transportasi (transit-

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi

Studi Kasus 5

Prinsip cakup nilai – Pemerintah mengidentifikasi dan 
memperoleh peningkatan nilai ekonomi dari investasi, aktivitas, 
dan kebijakan pemerintah.

Aktivitas/kebijakan publik (pemerintah) harus menghasilkan 
manfaat bagi publik pula. Bergesernya fokus (kontribusi 
pendanaan infrastruktur) pada penerima manfaat (beneficiaries) 
juga mempertimbangkan penerima manfaat (beneficiaries) 
langsung dan tidak langsung (direct dan indirect), termasuk di 
dalamnya pemerintah dan sektor swasta.
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oriented development/TOD), yang pendapatan 
utamanya berasal dari tiket, juga dapat meningkatkan 
pendapatan dari pengembangan stasiun yang ada di 
dalamnya termasuk pemanfaatan secara komersial, 
pemanfaatan bagi aktivitas perkantoran, hingga 
permukiman. Manfaat ini dapat memperkuat arus 
pendapatan dengan mendorong stabilitas permintaan 
jasa transportasi umum karena pengguna jasa 
transportasi dapat mengakses manfaat sosial dari 
infrastruktur (transportasi) yang terkoneksi dengan 
baik, hemat energi, berkurangnya kemacetan, dan 
rendahnya polusi udara.  

Investasi publik pada infrastruktur dapat memberikan 
dampak positif yang jauh lebih besar. Hal ini dapat 
dicapai jika pemerintah aktif melakukan perencanaan 
(pembangunan) yang terintegrasi antara satu dengan 
yang lainnya untuk menciptakan manfaat (ekonomi, 
sosial, dan lingkungan). Di sisi lain, perencanaan ini 
juga diperlukan untuk menyelaraskan pemahaman 

bersama (understanding) dengan pihak penerima 
manfaat (beneficiaries). Hal ini dapat dilakukan 
dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 
membangun kepercayaan fidusia (fiduciary trust). 
Pada dasarnya, kepercayaan fidusia (fiduciary trust) 
merupakan dasar fundamental bagi pemerintah untuk 
memastikan kesejahteraan rakyat dapat diatur dengan 
baik, yang mungkin terganggu oleh dinamika politik 
atau tindak korupsi tanpa investasi pada infrastruktur.  

Dalam pengertian yang lebih relevan, mekanisme 
cakup nilai harus dipersiapkan pada fase awal 
(contoh ditunjukkan pada Gambar 1.7). Dengan 
demikian, pemerintah dapat lebih konsisten untuk 
mengimplementasikan mekanisme cakup nilai, 
mendorong transparansi dan menghindari perilaku 
korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan 
kerangka peraturan perundang-undangan, yakni 
bagaimana pendapatan tersebut digunakan, dengan 

Gambar 1.7: Mekanisme Cakup Nilai - Victoria

Sumber: Government of the State of Victoria. 2016. Victoria's Value Creation and Capture Framework: Maximising Social, Economic and Environmental Value from 
Infrastructure Investment (sebagaimana telah diubah oleh penulis). Melbourne. https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-02/Victorias-Value-Creation-
Capture-Framework.pdf.
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Masyarakat yang lebih luas

• Pungutan untuk pembangunan infrastruktur (yang dalam 
dilakukan melalui kontribusi dalam bentuk barang fisik).

• Merupakan tambahan atas pajak yang telah ada saat ini yang 
berfungsi sebagai mekanisme cakup nilai secara de facto.

• Penjualan atau sewa lahan dan hak pembangunan (termasuk 
lahan dan ruang angkasa, hak joint venture untuk membangun 
lahan milik pemerintah berbasis pada bagi hasil). Contohnya, 
pemerintah sering menjual atau menyewakan hak ruang 
angkasa di atas lahan milik negara, seperti pembangunan di 
atas jalan umum maupun pembangunan di atas jalur rel kereta.

• Penyewaan fasilitas ruang iklan dan ritel. 

• Jalan tol, atau biaya lain atas penggunaan infrastruktur jalan.

• Pembagian dividen manajer aset swasta (di mana investasi 
pemerintah memperoleh pendapatan atau keuntungan 
yang meningkat untuk manajer aset swasta dikarenakan 
peningkatan langganan/penggunaan infrasruktur, atau 
penghematan dan efisiensi).

• Kontribusi sukarela dan entitas usaha yang menerima manfaat 
(misalnya pengembang berkontribusi pada stasiun terdekat.

Peluang komersil

Pungutan biaya

Negosiasi tanggungan penerima 
manfaat dan kontribusi dalam 

bentuk barang fisik
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pertimbangan bahwa cakup nilai dapat menghasilkan 
sejumlah uang dalam proses penciptaan nilai (aset)nya.   

Sebuah nilai ekonomi hanya dapat dapat ditangkap 
(capture) jika terjadi penciptaan nilai, sehingga fokus 
langkah awal adalah memastikan pendekatan yang 
dilakukan untuk implementasi cakup nilai. Pada 
dasarnya, cakup nilai tidak boleh mendahului nilai 
yang diciptakan. Cakup nilai dilaksanakan dengan 
proses penilaian manfaat yang dilakukan dengan sangat 
teliti, termasuk detail perencanaan mengenai aspek 
pendukung yang dapat meningkatkan nilai manfaat 
sebagaimana disebutkan pada Prinsip 5. Prinsip ini 
juga menyatakan bahwa komponen residensial dan 
komersial sistem infrastruktur transportasi yang 
terintegrasi (transit-oriented development/TOD) dapat 
mendorong peningkatan jumlah pengguna, sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan yang bersumber dari 
pembayaran tiket penumpang.

Cipta nilai membutuhkan rentang waktu hingga 
skala ekonominya cukup untuk dipersiapkan 
melalui mekanisme cakup nilai. Perencanaan 
cipta nilai dan cakup nilai membutuhkan proses 
penilaian manfaat yang sangat hati-hati (teliti) dan 
komprehensif. Manfaat (benefit) yang dimaksud 
adalah yang dihasilkan dari investasi publik pada 
proyek pembangunan infrastruktur. Penekanannya 
adalah bagaimana manfaat (benefit) yang dihasilkan 
ini dapat diidentifikasi (ditangkap) untuk kemudian 
diinvestasikan kembali untuk membantu pendanaan 
infrastruktur ke depannya. Perpajakan merupakan 
instrumen yang relevan untuk implementasi 

3 Penerangan jalan merupakan bagian dari rezim pajak daerah di Indonesia. UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melarang pemerintah 
daerah untuk memungut pajak di luar daripada yang telah ditentukan pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan umum 
(the rule of thumb) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur batas atas/bawah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah 
daerah. Fleksibilitas yang diizinkan adalah pemerintah daerah dapat menentukan tarif pajak yang sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan yang telah 
diatur di dalam UU 28/2009). Oleh karena itu tarif pajak daerah bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya.

mekanisme cakup nilasi dalam memastikan nilai 
(ekonomi) tercipta dan dapat menyasar target 
penerima manfaat (beneficiaries) secara lebih akurat. 
Pengembang hanya bersedia melakukan pembayaran 
kontribusi (dalam bentuk pajak) jika terdapat dampak 
langsung (yang dirasakan/diterima oleh pengembang) 
dan pemungutan pajak tersebut dilakukan secara 
konsisten berbasis pada kerangka peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

 Nilai hanya bisa didapatkan begitu ada 
penciptaan nilai. Proses ini harus dilakukan 
melalui proses penilaian manfaat secara hati-
hati (teliti).

Analisis kerangka perpajakan di Indonesia 
menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi dan 
penciptaan nilai (ekonomi) telah terjadi pada berbagai 
level, seperti pajak penerangan jalan yang melekat 
pada tagihan listrik yang membantu membiayai 
penerangan jalan untuk publik.3 Perlu dicatat bahwa 
cakup nilai dapat dilakukan melalui langkah-langkah 
bertahap, mulai dari aspek yang mudah dilakukan 
sesuai dalam kerangka peraturan perundangan-
undangan yang berlaku, hingga aspek yang lebih rumit 
dengan mekanisme tertentu, yang membutuhkan 
implementasi cipta nilai dan cakup nilai dengan lebih 
komprehensif.

Contoh mekanisme cakup nilai yang mudah dilakukan 
adalah pemungutan pajak properti yang dilakukan secara 
konsisten dengan metodologi penilaian valuasi lahan 
yang akurat. Pajak properti berlaku pada hampir seluruh 
wilayah hukum. Namun demikian, dalam konteks negara 
berkembang, sebagian besar dari pajak properti tidak 
optimal karena sistem pajak yang sudah ketinggalan 
zaman dan penilaian serta kurangnya pelaporan harga 
jual aktual yang mengakibatkan penilaian lebih rendah 
dari nilai pasar yang berlaku (ADB 2019b).

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi
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Cakup nilai (value capture) hanya dapat dilaksanakan dengan 
adanya penciptaan nilai (aset), oleh karena itu cakup nilai tidak 
boleh bersifat pre-emptive karena dapat meningkatkan biaya dan 
tujuan pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai.
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Untuk mendorong implementasi cakup nilai dengan 
efektif, pemerintah harus menyusun kerangka 
peraturan perundang-undangan meliputi pengelolaan 
lahan, perpajakan, dan pengembangan infrastruktur 
yang terintegrasi. Pada negara maju, mekanisme 
cakup nilai juga memasukkan produk keuangan yang 
dapat digunakan pada pasar modal, untuk selanjutnya 
digunakan pada proyek infrastruktur, namun investor 
(pemerintah, donor, bank pembangunan, dan sektor 
swasta) harus diberi keyakinan bahwa pendanaan atas 
biaya investasi tersedia untuk dibayarkan kembali (baik 
dalam bentuk pokok maupun imbal hasil lainnya). 
Selain itu, terdapat kebutuhan untuk pendanaan 
untuk mempertahankan aset (infrastruktur) agar tetap 
dalam kondisi yang baik selama masa operasional. Jika 
tidak, maka dampak positif yang diharapkan tidak 
akan tercapai.

Mekanisme cakup nilai yang sudah mapan seperti 
pembiayaan publik atas pembangunan fasilitas publik 
(tax increment financing/TIF), yang membutuhkan 
pasar properti yang kuat, dapat mendorong pemerintah 
menghasilkan dana di awal melalui penerbitan 

obligasi yang pada dasarnya adalah pungutan pajak 
atas peningkatan nilai properti di masa depan.

Selain menghasilkan pendanaan awal melalui 
penerbitan obligasi, cakup nilai juga dapat 
diimplementasikan melalui tahapan pelaksanaan 
proyek sebagai berikut (Peterson 2008):

• Sebelum investasi infrastruktur terlaksana, 
dalam bentuk pendapatan awal yang mengurangi 
potensi terpaparnya proyek atas utang maupun 
risiko pajak;

• Pada saat periode pembangunan, dalam bentuk 
pinjaman yang akan dikembalikan menggunakan 
pendapatan dari keuntungan peningkatan nilai 
lahan; dan

• Pada saat operasionalisasi aset, dalam bentuk 
pemasukan/pendapatan yang dapat membantu 
membiayai kebutuhan operasional.

Mekanisme cakup nilai menimbulkan nilai (ekonomi) 
atas investasi publik, yang memberikan imbal hasil yang 
sepadan kepada pemerintah atas investasi yang telah 
dilakukan. Hal ini dapat dianggap sebagai rent-seeking 
behaviour (karena tambahan kekayaan/keuntungan 
tidak berasal dari kontribusi yang sifatnya produktif ) 
jika pemerintah tidak menginvestasikan kembali 
tambahan nilai (ekonomi) atas aset untuk peningkatan 
pendapatan. Dengan demikian, infrastruktur dapat 
ditingkatkan kembali melalui peningkatan investasi 
dari pemerintah.  

Tabel 1.2: Tingkatan Implementasi Cipta Nilai dan Cakup Nilai 

Tingkatan Implementasi Mekanisme Cakup Nilai Zona Manfaat Fitur Pembangunan Utama   Manfaat Hasil

Cipta nilai

Passive 
Low-hanging  
(paling mudah 
dilakukan)

Berbasis pajak dan 
pembayaran fee.

Pembangunan 
satu titik/pulau.

Pembangunan yang tidak 
terkoordinasi yang membutuhkan 
peningkatan infrastruktur yang ada 
saat ini.

Mudah 
diimplementasikan.

Mekanisme value capture 
yang paling mudah 
dilakukan yang mendorong 
siklus nilai manfaat investasi 
publik

Deliberate 
Entrepreneurial
(enterprenerial)

Berbasis pajak dan 
pembayaran fee, serta 
berbasis pembangunan.

Master planned 
mixed-use, 
pembangunan 
berorientasi 
transit (transit-
oriented compact 
development.)

Pembangunan terintegrasi dan 
visioner pada koridor (ekonomi) 
yang bertumbuh dengan fokus pada 
pertumbuhan populasi, peningkatan 
pembangunan, dan investasi 
infrastruktur. 

Menghasilkan 
manfaat yang lebih 
besar dari fungsi-
fungsi yang saling 
melengkapi.

Manfaat ekonomi, 
sosial, dan lingkungan 
atas investasi publik 
dimaksimalkan melalui 
value capture. 

Cakup nilai

Proactive
Visionary
(visioner proaktif)

Berbasis pajak dan 
pembayaran fee, berbasis 
pembangunan, dan berbasis 
pasar modal.

Pertumbuhan 
koridor (urban) 
utama.

Produktivitas ekonomi yang kuat 
dan berkelanjutan, yang didorong 
oleh konektivitas.

Meningkatkan nilai 
(ekonomi) di masa 
depan. 

Penanaman modal kembali 
pada investasi infrastruktur 
di masa mendatang.

Sumber: Penulis.
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Prinsip pendanaan - Stabilitas pendanaan mendorong 
pendanaan berkelanjutan.

Cakup nilai dapat mendorong pendanaan berkelanjutan dengan 
memberikan kepastian/keyakinan kepada investor swasta 
pada infrastruktur dan mendorong reinvestasi modal pada 
pembangunan infrastruktur di masa mendatang.
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Jika pemerintah dapat menyusun kerangka 
peraturan perundang-undangan dengan baik untuk 
pengelolaan lahan, perpajakan, dan pembangunan 
infrastruktur terintegrasi, maka peluang untuk 
mengimplementasikan cakup nilai (yang membutuhkan 
pasar properti yang kuat seperti tax increment 
financing) dapat tercapai. Mekanisme cakup nilai yang 
cukup mapan seperti TIF memungkinkan pemerintah 
mengumpulkan pendanaan di awal melalui penerbitan 
obligasi berdasarkan pungutan pajak atas peningkatan 
nilai aset properti di masa mendatang. 

Kerangka penilaian kesiapan cakup nilai

Kerangka penilaian status cakup nilai saat ini, termasuk 
kesiapan secara institusional, telah dikembangkan 
berdasarkan tujuh prinsip cakup nilai.

Tujuh prinsip cipta nilai dan cakup nilai yang 
menjadi fokus dalam penelitian ini mengartikulasikan 
perubahan paradigma yang dibutuhkan oleh 
pemerintah dan penerima manfaat (beneficiaries) 
untuk mengatasi tantangan ke depan. Tantangan-
tantangan tersebut disajikan pada Bagian 1.1. Ketujuh 
prinsip ini dapat digunakan sebagai kerangka penilaian 

kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan 
cakup nilai, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.2 
dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2 menjelaskan tingkatan implementasi cipta 
nilai dan cakup nilai, setiap tingkat intervensi berbasis 
kebijakan (pasif, penuh pertimbangan, dan proaktif ) 
mencerminkan manfaat (benefit) yang progresif serta 
berhubungan dengan komponen utama pembangunan 
ekonomi.

Sebagai contoh, pada level pasif, zona manfaat 
(pemetaan manfaat yang timbul berdasarakan zona/
daerah) akan dihasilkan dari karakteristik pembangunan 
pada titik tunggal tertentu (semisal pulau) dengan pola 
pembangunan perkotaan yang tidak terkoordinasi. Pada 
tingkat implementasi, pemerintah dapat menggunakan 
mekanisme cakup nilai yang paling mudah, sekaligus 
menyusun reformasi tata kelola yang tepat agar 
pembangunan (ekonomi) dapat dilakukan dengan lebih 
terintegrasi sehingga peningkatan nilai (ekonomi) yang 
diharapkan dapat tercapai.

Pada bagian selanjutnya, Tabel 1.2 akan digunakan 
untuk menilai status kesiapan implementasi cakup 
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Tabel 1.3: Pendukung Implementasi Value Creation dan Value Capture

Pendukung Cipta 
Nilai dan Cakup 

Nilai

Pendekatan Whole-of- 
government 

Perencanaan Ekonomi Masa 
Depan (Visioner) Mengenai 

Investasi Infrastruktur 
Publik

Perencanaan Pemanfaatan 
Lahan Jangka Panjang dan 

Kerangka Regulasi

Pembangunan Urban 
dan Sistem Transportasi 

Terintegrasi

Rezim Perpajakan yang 
Berorientasi pada Value 

Capture

Tantangan utama

Kementerian/lembaga negara 
yang bekerja sendiri-sendiri 
(silo) berdasarkan mandat dari 
masing-masing kementerian 
yang berpotensi tumpang 
tindih antara satu dengan yang 
lainnya.

Terfokus pada proyek, dan 
kurang mempertimbangkan 
potensi manfaat yang jauh 
lebih besar. 

Pandangan jangka panjang, 
pendekatan jangka pendek.

• Tidak terkoordinasi
• Sektor swasta mendorong 

pembangunan urban pada 
daerah sekitar stasiun transit.

• Manfaat (benefit) tidak 
begitu jelas, sehingga 
implementasi value 
capture sulit untuk 
dilakukan.

Perubahan pola 
pikir

• Administrasi pemerintah 
yang lebih terintegrasi satu 
sama lain, tidak bekerja 
sendiri-sendiri.

• Lebih mengutamakan nilai 
(ekonomi) yang dapat 
dihasilkan secara bersama-
sama dengan sektor swasta.

• Berorientasi pada 
peningkatan manfaat 
(benefit) dari investasi 
publik pada lahan/
infrastruktur. 

• Selain pengguna langsung, 
penerima manfaat 
(beneficiaries) juga termasuk 
pemerintah dan sektor 
swasta.

• Lahan bersifat tetap dan 
langka

• Produktivitas ekonomi 
dihasilkan dari pemanfaatan 
lahan

• Lahan budi daya (serviced 
land) dapat menghasilkan 
nilai (ekonomi) yang lebih 
besar.

• Konektivitas lebih dari sekedar 
transportasi.

• Pemanfaatan lahan urban yang 
efisien melalui pengembangan 
compact city (wilayah 
urban yang memungkinkan 
pemanfaatan lahan yang 
bersifat mixed-use).

• Menciptakan dan meningkatkan 
permintaan yang stabil akan 
infrastruktur ekonomi dan 
sosial.

• Pajak dan pembayaran 
fee adalah mekanisme 
value capture yang paling 
mudah bagi pemerintah.

• Peningkatan 
pendapatan pajak dapat 
diinvestasikan kembali 
pada pembangunan 
infrastruktur.

Aspek 
penghambat 
utama

Reformasi institusional untuk 
memfasilitasi kolaborasi 
antar pemerintah dan antara 
pemerintah dan sektor swasta.

• Pendekatan whole-of-
government.

• Perencanaan pemanfaatan 
lahan jangka panjang dan 
kerangka regulasi.

Administrasi dan pengelolan 
lahan yang baik (sehat). 

• Master plan ekonomi masa 
depan (visioner).

• Perencanaan pemanfaatan 
lahan jangka panjang dan 
kerangka regulasi

• Pendekatan whole-of-
government.

Administrasi perpajakan 
dan kerangka pemungutan 
pajak yang andal.

Sumber: Penulis.
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nilai di Indonesia. Komponen pada Tabel 1.2 juga akan 
digunakan sebagai basis pendekatan cipta nilai dan 
cakup nilai yang terbaik untuk digunakan di Indonesia.

Tabel 1.3 menjelaskan pelajaran yang dapat diambil 
dari beberapa studi kasus (Lampiran 4) yang dapat 
dibagi berdasarkan ketujuh prinsip tersebut. Analisis 
tersebut menjelaskan lima aspek fundamental 
cipta nilai dan cakup nilai sebagai pendekatan yang 
konsisten untuk mendorong peningkatan nilai 
(ekonomi investasi publik pada infrastruktur. Secara 
menyeluruh, bagian ini menjelaskan tantangan utama, 
perubahan pola pikir yang dibutuhkan, dan faktor 
penghambat implementasi cakup nilai dan cipta nilai. 
Aspek-aspek tersebut antara lain: 

• Pendekatan whole-of-government (kinerja 
pemerintah lintas sektor) yang menekankan pada 
peran penting pemerintah; pada peningkatan

• Rencana induk (master plan) ekonomi masa 
depan (visionary); berdasarkan

• Kerangka pemanfaatan lahan jangka panjang; 
yang diimplementasikan dengan berorientasi pada 
Pembangunan perkotaan dan sistem transportasi 
yang terintegrasi; menggunakan konsep

• Rezim pajak yang berorientasi pada value 
capture, untuk mempersiapkan peningkatan 
kinerja perekonomian

Tabel 1.3 akan digunakan sebagai kerangka analisis 
kesiapan institusi pelaksana di Indonesia. Analisis 
kesenjangan (gap analysis) akan digunakan untuk 
menyusun peta jalan (road map) penerapan cipta nilai 
di Indonesia.

1.3. Hasil

Implementasi kerangka cakup nilai akan mendorong 
hasil yang strategis dan nyata. 

Keselarasan dengan UN’s SDGs (Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan PBB)

Pendekatan lintas sektor pemerintah dibutuhkan 
agar implementasi cakup nilai dapat sejalan dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN’s SDGs), 
khususnya pada aspek perhitungan manfaat ekonomi 
maupun komersial lintas sektoral pemerintahan.

Hasil dari cipta nilai mencakup manfaat ekonomi, 
sosial, dan lingkungan yang lebih besar dari investasi 
publik pada infrastruktur atau kebijakan pemerintah 
lainnya. Beberapa definisi dari cipta nilai dapat 
ditemukan pada praktik di lapangan. Dalam kasus 
Victoria misalnya, cipta nilai bermakna penciptaan 
nilai (ekonomi) yang lebih besar atas investasi 
publik yang dapat direalisasikan sebagai konsekuensi 
langsung atas investasi tersebut. Berdasarkan definisi 
dari Urban Land Institute Europe, bahwa ‘Cipta nilai 
membuka peluang peningkatan potensi nilai (ekonomi) 
dari aset yang tidak begitu termanfaatkan sebelumnya 
(lahan dan/atau infrastruktur) sebagai dampak dari 
intervensi pemerintah untuk mendorong peningkatan 
permintaan sektor swasta.’

Begitu banyaknya definisi tentang cipta nilai 
menunjukkan bahwa setiap pemerintah dapat 
menggunakan definisi apa pun yang sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing wilayah. Apapun 
hasilnya nanti, cipta nilai dapat diselaraskan dengan 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 
(UN’s SDGs), dengan fokus sebagai berikut seperti 
yang disajikan dalam Gambar 1.8.

Meningkatkan kelayakan proyek dan 
meningkatkan kepercayaan investor  

Implementasi prinsip cakup nilai mendorong 
pendekatan yang lebih akurat bagi perencanaan 
pembangunan koridor ekonomi yang terkoneksi 
dengan infrastruktur transportasi umum. Hal ini dapat 
meningkatkan kepercayaan investor akan imbal hasil 
dari investasi mereka pada proyek publik.

Secara umum, investor cenderung mencari peluang 
yang dapat mengoptimalkan investasi mereka, seperti 
nilai investasi yang lebih rendah (terjangkau), periode 
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pengembalian yang lebih pendek, dan imbal hasil 
yang sesuai. Dengan memastikan sumber pendapatan 
tetap dari implementasi instrumen cakup nilai yang 
efektif dan progresif, pemerintah daerah dapat 
mempertahankan dan meningkatkan daya tarik daerah 
mereka kepada investor.  

Implementasi kebijakan yang berorientasi pada cakup 
nilai dapat meningkatkan kepercayaan investor sektor 
swasta karena pada fase awal periode pembangunan 
sebuah proyek, kebutuhan nilai investasi dari sektor 
swasta relatif rendah. Contohnya, kebijakan value 
capture menyebabkan tingginya kepadatan penduduk, 
atau aktivitas ekonomi yang masif dan terus 
berkembang di sekitar fasilitas stasiun/transportasi 
publik. Implementasi cakup nilai yang progresif juga 
bermakna bahwa nilai (ekonomi) yang dihasilkan/
ditangkap oleh pemerintah akan mengalami 
peningkatan dari waktu ke waktu dan mengalami 
efek pengganda (multiplier effect), sehingga dapat 
mengurangi durasi waktu pengembalian (payback 
period) investasi. Selain itu, peningkatan dinamika 
ekonomi merupakan bagian dari implementasi cakup 

nilai, sehingga investasi tersebut bisa mendatangkan 
berbagai macam keuntungan sebagai prospek 
pengembalian investasi yang menarik.  

Di sisi lain, jika kebutuhan nilai investasi awal besar, 
upaya untuk menarik minat investor tetap dapat 
dilakukan dengan adanya komitmen nyata dari 
pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa mereka 
mempertahankan dan meningkatkan disiplin fiskal, 
serta kebijakan yang didorong selalu berorientasi pada 
stabilitas fiskal.

Disiplin dan stabilitas fiskal 

Implementasi kerangka kebijakan cakup nilai dapat 
mendorong perencanaan ekonomi yang lebih akurat 
untuk menciptakan peningkatan ekonomi sekaligus 
mengintegrasikan implementasi mekanisme cakup 
nilai. Pengawasan dan kontrol yang lebih ketat sangat 
dibutuhkan untuk meningkatkan displin dan stabilitas 
fiskal.  

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi

Gambar 1.8: Fokus Hubungan antara UN’s SDGs dan Cipta Nilai

Industri, inovasi, dan infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, 
mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan meningkatkan inovasi.

Kota dan masyarakat yang berkelanjutan: Membangun kota dan permukiman 
penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kehidupan di bawah air: Konservasi dan pemanfaatan sumber daya maritim secara 
berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kehidupan di atas tanah: Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan 
ekosistem, menjaga kelestarian hutan, melawan penggundulan, pembalakan, dan 
degradasi lahan serta melawan perusakan keanekaragaman hayati.

Sumber: PricewaterhouseCoopers. SDG Selector. https://dm.pwc.com/SDGSelector/.

Mencegah perubahan iklim: Menempuh upaya untuk mencegah perubahan iklim dan 
dampak buruknya.

Kemitraan untuk pencapaian tujuan: Memperkuat upaya implementasi dan revitalisasi 
kemitraan global (global partnership) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development).

Kombinasi tujuan pembangunan berkelanjutan ini mendorong kebijakan kesetaraan 
gender dan hak individu dengan disabilitas. Kebijakan ini perlu diwujudkan melalui 
perencanaan disabilitas yang inklusif, yang memerlukan penyelarasan dengan perencaaan 
perkotaan dan pembangunan berbasis transit (transit-oriented development), serta 
kebijakan transformatif gender untuk menciptakan kota yang lebih aman, lebih setara, 
dan lebih mudah diakses (fasilitasnya). 
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Secara umum disiplin fiskal, baik dalam konteks 
anggaran pemerintah pusat maupun daerah, adalah 
sebuah kondisi pemerintah yang selalu mengupayakan 
keseimbangan antara pendapatan dan belanja secara 
ideal. Jika pemerintah gagal mempertahankan disiplin 
fiskal, maka pengeluaran (belanja) cenderung lebih 
tinggi dibandingkan pendapatan. Akibatnya, akan 
terjadi defisit fiskal.  

Konsekuensinya adalah pemerintah harus mencari 
sumber pendapatan lain untuk menutup defisit ini. 
Walaupun terdapat beberapa cara untuk mengatasi 
masalah ini, hal yang umum dilakukan adalah 
melakukan pinjaman kepada bank sentral. Dalam 
konteks pemerintah daerah, maka hal yang paling 
umum dilakukan adalah meminta bantuan kepada 
pemerintah pusat. Langkah-langkah tersebut dapat 
menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, 
seperti:

• Depresiasi nilai tukar;
• Membengkaknya pembayaran bunga pemerintah;
• Keharusan menaikkan pajak untuk meningkatkan 

pendapatan yang akan digunakan untuk 
membayar pinjaman tersebut;

• Menurunnya potensi investasi dari sektor swasta; 
dan

• Meningkatnya inflasi.

Desentralisasi keuangan publik di Indonesia telah 
memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/
kota untuk merencanakan dan mengatur keuangan 
masing-masing daerah, termasuk perencanaan 
pajak daerah, belanja daerah, dan total keseluruhan 
anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah 
memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan 
stabilitas perekonomian. Namun, secara proporsional 
sebagian besar pendapatan pemerintah daerah 
berasal dari pemerintah pusat melalui mekanisme 
dana transfer pusat-daerah. Di sisi lain, pendapatan 
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah 
juga bergantung pada besaran pendapatan pajak yang 

dipungut dari aktivitas sektor ekstraktif sumber daya 
alam, contohnya minyak kelapa sawit.    

Selain menyadari pentingnya implementasi cakup 
nilai untuk merealisasikan dampak positif bagi 
pembangunan ekonomi (nasional dan daerah), 
cakup nilai juga dapat dipandang sebagai salah satu 
cara/upaya untuk mempertahankan stabilitas fiskal. 
Konsep disiplin fiskal dalam praktik yang selama ini 
dilakukan merujuk kepada satu siklus penganggaran, 
dengan tujuan utama menyeimbangkan pendapatan 
dan pengeluaran (belanja) agar dapat menghilangkan 
kebutuhan untuk melakukan pinjaman dana eksternal. 
Konsep stabilitas fiskal merujuk kepada keberlanjutan 
fiskal pada jangka panjang, contohnya adalah anggaran 
tahun jamak.

Anggaran pemerintah daerah dapat mengalami surplus 
atau  defisit, sehingga stabilitas fiskal merupakan 
cermin kemampuan pemerintah daerah untuk 
mempertahankan penyediaan layanan publik baik 
barang maupun jasa, terlepas dari adanya guncangan-
guncangan (shocks) di sepanjang tahun tersebut. 
Stabilitas fiskal juga mencerminkan kemampuan 
pemerintah daerah untuk mengatur sumber dayanya, 
sehingga walaupun terjadi defisit, hal ini tidak 
menjadi kekhawatiran yang besar. Hal ini disebabkan 
alokasi belanja berfokus pada investasi yang sifatnya 
produktif, sehingga diyakini akan memberikan manfaat 
di masa depan untuk mengimbangi beban pengeluaran 
(belanja). Untuk memahami hubungan antara disiplin 
fiskal dan stabilitas fiskal, maka digunakan hipotesis 
sebagai berikut:

Pada level konsep, upaya untuk mempertahankan 
disiplin fiskal secara konsisen dapat dilakukan dengan 
komitmen yang kuat dari pemerintah (ceteris paribus). 
Namun demikian, pada praktiknya komitmen ini 
tidaklah mudah, karena saat pemerintah mencoba 
untuk meningkatkan aset infrastrukturnya, dibutuhkan 
sejumlah pengeluaran (belanja) dengan jumlah yang 
sangat besar. Berdasarkan hipotesis sebuah daerah 
sedang mencoba untuk mengembangkan jaringan 



23

transportasi urban, maka komitmen pengeluaran 
(belanja) akan mencakup:

• Belanja modal awal dalam jumlah besar; 
• Peningkatan belanja untuk kebutuhan 

operasional dan pemeliharaan;
• Belanja untuk meningkatkan kualitas aset (pada 

pertengahan siklus periode); dan
• Berbagai pengeluaran besar yang tidak terduga, 

misalnya kerusakan sistem akibat bencana alam.

Di sisi lain, potensi manfaatnya mencakup:

• Peningkatan pendapatan yang stabil dari kegiatan 
operasional,

• Potensi pendapatan lain di luar aktivitas bisnis 
utama, seperti periklanan.

Perubahan dinamika dari seluruh komponen 
pendapatan dan belanja memberikan konsekuensi 
yang berbeda dari sisi defisit pada masing-masing 

pemerintah daerah, bergantung pada tahapan 
pengerjaan proyek dan kinerja dari infrastruktur 
jaringan transportasi tersebut.

Untuk menurunkan potensi dampak yang tidak 
diinginkan dari tingginya kebutuhan belanja daerah/
pusat, maka implementasi cakup nilai (baik yang 
direncanakan maupun tidak) dapat menjadi alternatif 
bagi sumber pendapatan daerah/pusat yang stabil. 
Potensi pendapatan dari cakup nilai dapat dipastikan 
karena basisnya adalah barang yang tidak bergerak, 
atau setidaknya tidak mengalami perpindahan yang 
signifikan, dan akan tetap berada pada satu titik 
pengembangan infrastruktur transit. Hal ini dapat 
memastikan aliran pendapatan dalam jangka panjang. 
Kesimpulannya adalah implementasi kebijakan yang 
berorientasi cakup nilai dapat mendorong pemerintah 
daerah mempertahankan stabilitas fiskalnya sekaligus 
mengupayakan tercapainya surplus anggaran.

Pendekatan Kinerja  Pemerintah Lintas Sektor untuk Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Transportasi
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2. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan untuk 
Pelaksanaan Cakup Nilai di Indonesia

Kerangka regulasi perundang-undangan di Indonesia 
memberikan panduan hukum mengenai implementasi 
cakup nilai di Indonesia yang mengatur pengumpulan, 
pengalokasian, dan pembelanjaan anggaran keuangan 
publik, serta pelaksanaan pada tingkat pusat dan 
daerah termasuk pada tingkat pemerintah provinsi/
kota/kabupaten. Secara umum, pemerintah daerah 
memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya 
termasuk manajemen anggaran dengan dukungan dari 
pemerintah pusat. 

Regulasi pajak yang ada saat ini membatasi 
pemberlakuan pajak baru dibandingkan dengan 
menggunakan yang sudah ada di aturan perundang-
undangan. Namun demikian, alokasi langsung 
(earmarking) dari pajak maupun pendapatan lainnya 
telah digunakan pada aspek transportasi dan kesehatan 
dalam kerangka regulasi yang ada saat ini, sehingga 
membuka peluang bagi implementasi cakup nilai di 
Indonesia.

2.1. Kerangka Regulasi

Penilaian awal kerangka regulasi keuangan 
publik, perencanaan perkotaan dan infrastruktur 
transit, administrasi lahan, dan investasi di 
Indonesia menunjukkan adanya peluang untuk 
mengimplementasikan instrumen value capture melalui 
mekanisme pajak yang ada saat ini, walaupun peluang 
pemerintah untuk memberlakukan jenis pajak yang baru 
masih terbatas.

Bagian ini akan membahas secara ringkas beberapa 
aspek peraturan di Indonesia yang relevan dengan 
implementasi cakup nilai dan cakup nilai lahan. 
Aspek-aspek tersebut meliputi:

• Pembiayaan publik (pusat dan daerah);
• Perencanaan pembangunan dan tata ruang;

• Pengelolaan lahan;
• Investasi; dan
• Infrastruktur transit.

Fokus pada bagian ini adalah memberikan gambaran 
mengenai kerangka regulasi dan institusional yang 
relevan dengan aspek pembiayaan dan pendanaan 
infrastruktur transit, yang mencakup:

• Susunan keuangan publik pada tingkat pusat, 
provinsi, dan daerah (kota/kabupaten), dengan 
fokus utama sumber pendapatan;

• Tinjauan terhadap regulasi perencanaan di 
Indonesia, dengan fokus utama menelusuri 
tingkatan sistem perencanaan tata ruang dan 
fitur-fiturnya; 

• Tinjauan terhadap pengelolaan lahan di 
Indonesia dan regulasi kepemilikan aset properti 
(bangunan) yang relevan dengan implementasi 
cakup nilai; dan

• Keterlibatan sektor swasta untuk mendukung 
pengadaan infrastruktur.

Deskripsi yang lebih detail mengenai kerangka regulasi 
keuangan publik pada tingkat pusat maupun daerah 
disajikan pada Lampiran 1. 

Kerangka regulasi keuangan publik  

Pendapatan pajak (fiskal) pada tingkat pusat 
utamanya berfungsi sebagai sumber dari proses 
realokasi anggaran. Anggaran pemerintah dialokasikan 
setiap tahun dan didistribusikan kepada seluruh 
jenis pengeluaran (belanja) yang dibutuhkan untuk 
menjalankan program dan proyek pemerintah seperti 
belanja infrastruktur, baik melalui belanja langsung 
(seperti belanja modal dan belanja operasional), belanja 
tidak langsung (melalui bantuan keuangan atau subsidi 
bagi infrastruktur), atau belanja untuk pendanaan 
(melalui penanaman modal untuk pembangunan 
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infrastruktur). Tidak ada proses yang efektif untuk 
menyusun anggaran lintas periode.

Manajemen keuangan publik di Indonesia mencakup 
manajemen pendapatan dan belanja, dengan tingkat 
keseimbangannya (defisit atau surplus) diatur dengan 
peraturan yang berbeda, bergantung pada tingkat 
pemerintahan seperti pusat, provinsi, dan kota/
kabupaten.

Undang-Undang,4 No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan 
dan pengeluaran negara diatur Rekening Kas Umum 
Negara, sedangkan pada tingkat daerah diatur melalui 
Rekening Kas Umum Daerah. Seluruh pendapatan 
disetorkan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah 
secara tepat waktu, dan selanjutnya pendapatan 
negara yang berasal dari kementerian/institusi/unit 
kerja daerah tidak dapat langsung digunakan untuk 
membiayai belanja mereka. Seperti halnya negara-
negara lain di dunia, Indonesia mengadopsi prinsip 
umum melting pot, yakni seluruh pendapatan negara 
akan dikumpulkan pada satu titik dan akan dialokasikan 
untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun demikian, praktik 
ini cenderung menyulitkan jika diperlukan dukungan 
pemerintah untuk alokasi spesifik (untuk keperluan 
belanja) dari pendapatan pajak atau peningkatan 
pendapatan pajak untuk mendanai pembiayaan awal 
investasi proyek infrastruktur.

Tata kelola pusat dan keuangan publik 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara mengatur pengelolaan keuangan 
negara pada tingkat pusat, serta menjelaskan peran 
penting dari lembaga pemerintah yang terlibat. 
Berkenaan dengan implementasi potensi instrumen 
cakup nilai, maka penjelasan undang-undang di bawah 
ini dapat dijadikan rujukan:

• Pemerintah pusat mengalokasikan transfer kepada 
pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (UU No. 33 Tahun 2004);

4 Undang-undang merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari kosa kata “law”. Undang-undang berlaku secara nasional.

• Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman 
dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah, 
dan begitupun sebaliknya (Pasal 22 Ayat 2), 
atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 
Ayat 3;

• Pemerintah daerah dapat memberikan/menerima 
pinjaman satu sama lain (antarpemerintah daerah) 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 Ayat 4;

• Pemerintah pusat dapat memberikan/menerima 
pinjaman/bantuan kepada/dari pemerintah 
negara lain atau lembaga asing atas persetujuan 
dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 Ayat 1, 
dan mekanisme tersebut dapat diteruskan kepada 
pemerintah daerah/ Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN)/ Badan Usaha milik Daerah (BUMD).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara mengatur keuangan pemerintah pusat, serta 
menjelaskan peran dan posisi pemerintah daerah 
seperti berikut:

• Pemerintah daerah (baik pada tingkat provinsi/
kota/kabupaten) diberi kewenangan untuk 
mengelola keuangan daerah (Pasal 6 Ayat 2c),

• Pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah 
sejalan dengan peraturan daerah (Pasal 10 Ayat 2c)

• Dinas pemerintah daerah dapat memungut 
pendapatan nonpajak berdasarkan Pasal 10 Ayat 3d,

• Pemerintah daerah mengelola aset pemerintah 
daerah berdasarkan Pasal 10 Ayat 3f.

Mengenai pendapatan yang berasal dari pajak, 
seluruh jenis pajak yang dapat dipungut oleh setiap 
tingkat pemerintah (pusat dan daerah) diatur oleh 
peraturan perundang-undangan. Penggunaan jenis 
pajak baru tentunya akan menimbulkan tantangan 
tersendiri, karena memerlukan dasar peraturan yang 
berpengaruh pada penerbitan peraturan baru atau 
setidaknya amendemen peraturan yang ada saat 
ini. Dari sudut pandang hukum, penerbitan atau 
amendemen peraturan memerlukan waktu yang lama 

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan untuk Pelaksanaan Cakup Nilai di Indonesia
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karena sistem birokrasi di Indonesia yang panjang dan 
rumit.  

Dalam konteks peraturan keuangan publik di 
Indonesia, pada dasarnya tidak terdapat konsep 
earmarking yang memungkinkan alokasi belanja sektor 
spesifik dari sumber pendapatan tertentu. Seluruh 
pendapatan dikumpulkan dan dialokasikan setiap 
tahun berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Alokasi keuangan negara disusun 
berdasarkan kebutuhan dan kapasitas (fiskal) saat 
ini, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Alokasi 
keuangan negara tidak secara spesifik ditujukan 
pada sektor tertentu kecuali telah dimandatkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 
Contohnya adalah alokasi belanja pendidikan sebesar 
20% dari APBN/D sebagaimana diatur oleh undang-
undang yang berlaku saat ini. 

Keuangan pemerintah daerah telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini secara 
tegas membatasi ruang gerak pemerintah daerah 
untuk memungut pajak maupun retribusi lainnya di 
luar peraturan perundang-undangan yang ada saat 
ini, termasuk (membatasi kebijakan apapun) yang 
menyebabkan tingginya biaya ekonomi (high-cost 
economy), menghambat mobilitas publik, arus barang 
dan jasa antardaerah, termasuk kegiatan ekspor dan 
impor yang merupakan domain program pemerintah 
pusat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  mengatur 
seluruh pendapatan negara bukan pajak pemerintah, 
khususnya saat pemerintah dapat menghasilkan 
penerimaan di luar dari pajak yang bersumber dari 
kegiatan berikut: eksploitasi sumber daya alam, 
pengadaan jasa, pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, pengelolaan kekayaan negara, dan 
pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Dalam 
peraturan ini juga dijelaskan bahwa tarif dan segala 

jenis pendapatan negara bukan pajak diatur oleh 
peraturan menteri yang terkait pada setiap sektor.

Pendanaan pemerintah daerah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah meliputi seluruh aspek yang 
berkenaan dengan pemerintah daerah termasuk 
anggaran dan perubahan anggaran daerah, rencana 
pembangunan jangka menengah, pajak, retribusi, 
dan pemanfaatan lahan. Undang-undang ini juga 
memperluas definisi dari sumber pendapatan daerah 
yang sebelumnya dijelaskan pada Undang-Undang No. 
17 Tahun 2003.

• Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan 
pajak daerah, retribusi, pendapatan atas 
pengelolaan kekayaan (aset) daerah, dan 
pendapatan lain-lain yang sah;

• Dana transfer berupa transfer pendanaan dari 
pemerintah pusat dan transfer pendanaan 
antarpemerintah daerah; dan

• Sumber pendapatan lain-lain yang sah yaitu 
pendapatan daerah bukan pajak dan retribusi 
daerah seperti jasa pengelolaan (pengecekan) 
dan penjualan aset-aset daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah secara khusus 
mengatur tentang pengelolaan keuangan negara 
pada tingkat daerah, serta menjelaskan jenis-jenis 
pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah 
daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 
2014. Peraturan perundang-undangan ini melarang 
pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan 
pajak maupun retribusi di luar yang telah diatur dalam 
ketentuan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan 
kategori pajak dan retribusi yang dapat dipungut 
oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi, 
kota, dan kabupaten. Undang-undang tersebut 
menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah 
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bertujuan memberikan kepastian bagi masyarakat dan 
pelaku usaha. Maka dari itu, undang-undang tersebut 
menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat 
memungut pajak selain yang telah disebutkan pada 
undang-undang tersebut.5 Namun demikian, undang-
undang ini mengindikasikan jenis lain dari retribusi 
dapat diberlakukan selama kebijakan daerah sejalan 
dengan kriteria yang telah disebutkan pada undang-
undang tersebut.

Berkenaan dengan potensi earmarking atau alokasi 
pendapatan pada sektor spesifik, undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa penggunaan beberapa 
jenis retribusi dapat diprioritaskan untuk mendanai 
aktivitas yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
penyediaan jasa yang menghasilkan pendapatan bagi 
negara (Pasal 161 Ayat 1). Istilah yang digunakan 
untuk alokasi pendapatan retribusi selanjutnya 
diatur melalui peraturan daerah (perda) sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 161 Ayat 2. Penilaian hukum 
oleh ahli bisa saja dibutuhkan untuk memastikan 
bahwa kebijakan earmarking/channelling ini dapat 
diaplikasikan pada sektor-sektor yang terkait dengan 
implementasi cakup nilai di Indonesia. Hal ini 
memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk 
mengeksplorasi potensi pendapatan, salah satunya 
dengan penyesuaian perhitungan pendapatan, 
penyesuaian tarif, dan lain-lain, untuk memastikan 
bahwa pendapatan tersebut akan diinvestasikan 
kembali pada sektor yang relevan. Namun demikian, 
realisasi potensi ini harus dilaksanakan sesuai dengan 
kerangka regulasi yang ada. Penyebabnya, praktik 
perpajakan dan retribusi apa pun yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi akan dikenakan hukuman berupa penundaan 
atau pengurangan besaran dana transfer dan pusat ke 
daerah (yang melakukan pelanggaran).

Pada tingkat pelaksanaan, pengelolaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

5 Undang-undang no. 28/2009 mengatur hal tersebut, namun pada bagian Penjelasan UU  disebutkan bahwa Kota/ Kabupaten (Pemerintah Daerah) 
berwenang untuk menetapkan jenis pajak lain, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam hukum. Penilaian secara terperinci oleh ahli hukum 
mungkin diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya peluang mengeksplorasi jenis pajak selain yang disebutkan dalam teks undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
disempurnakan pada setiap tahun anggaran. 

Berdasarkan tinjauan peraturan perundang-undangan 
yang dilakukan dalam kajian ini, aliran dana 
indikatif pemerintah disajikan pada Gambar 2.1 and 
Gambar 2.2, yang menunjukkan sumber pendapatan 
pemerintah pusat dan daerah. Pajak berlaku pada 
entitas usaha, individu, dan keduanya. Beberapa 
jenis pajak dipungut oleh pemerintah kota maupun 
kabupaten, kemudian diteruskan (ditransfer) langsung 
kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. 
Pajak yang telah dikumpulkan akan dialokasikan 
pada tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten 
melalui bagi hasil (profit sharing). Besaran bagi hasil 
bermacam-macam bergantung pada jenis pajaknya. 
Sebagai contoh, bagi hasil pajak penghasilan mencapai 
80% terhadap total anggaran pusat, 8% kepada masing-
masing provinsi, dan 12% kepada masing-masing kota/
kabupaten tempat pajak tersebut dipungut. Beberapa 
jenis pendapatan pajak tidak dibagikan kepada daerah 
dan dikelola penuh oleh pemerintah pusat, sedangkan 
pajak eksplorasi air tanah dikelola oleh pemerintah 
provinsi.

Jenis pajak lain yang sebenarnya dapat dilakukan 
alokasi langsung (earmarking), contohnya adalah 
pajak kendaraan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 8 
Ayat 5 menetapkan 10% pajak kendaraan dialokasikan 
untuk pembangunan/pemeliharaan infrastruktur jalan, 
termasuk pengembangan infrastruktur transportasi 
massal.  

Pelaksanaan earmarking pendapatan pajak dapat 
terus dipertahankan di Indonesia. Namun demikian, 
kebijakan ini membutuhkan komitmen politik/
kontraktual yang kuat dari seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholders). Jika earmarking tidak 
menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan, 
terdapat sanksi yang dapat dikenakan pada pihak-
pihak yang menolak menyetujui proses penganggaran 
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yang sejalan dengan earmarking. Oleh karena itu, 
jika earmarking dapat diposisikan sebagai solusi 
jangka pendek, maka penggunaan skema earmarking 
secara legal pada undang-undang harus menjadi 
pertimbangan utama seluruh pemangku kepentingan, 
sebagai bentuk komitmen proses penganggaran yang 
aman, terlepas dari dinamika atau perubahan peta 
kekuasaan politik.    

Tidak semua jenis pajak dapat dialokasikan 
langsung pada sektor spesifik (earmarking), sehingga 
pendapatan lain yang tidak masuk dalam kategori 
earmarking dikelola secara terpusat oleh pemerintah 
pusat (melting pot). Pengelolaan keuangan secara 
terpusat di Indonesia menyatukan seluruh saluran 
pendapatan dalam satu rekening pemerintah, kecuali 
pendapatan pajak yang telah dialokasikan langsung. 
Anggaran pemerintah dialokasikan setiap tahun dan 
didistribusikan ulang berdasarkan jenis belanja yang 
dibutuhkan untuk menjalankan program dan proyek 
pemerintah, termasuk belanja infrastruktur, baik 
yang sifatnya adalah belanja langsung (belanja modal 
dan belanja operasional), belanja tidak langsung 
(melalui bantuan keuangan dan subsidi infrastruktur), 
atau belanja pembiayaan (penanaman modal untuk 
pengembangan infrastruktur). 

Gambar 2.2 memetakan sumber pendapatan/
penerimaan negara bukan pajak, yang menunjukkan 
kumpulan pendanaan pada setiap tingkat 
pemerintahan, dan penggunaan dana tersebut untuk 
infrastruktur berdasarkan tinjauan strategis yang 
dilakukan pada kajian ini. Pada Gambar 2.2 juga 
ditunjukkan mekanisme aliran dana pengelolaan 
keuangan negara. Selain pajak, terdapat tiga 
sumber pendapatan lain yang didapatkan melalui 
mekanisme yang berbeda. Pajak daerah atau retribusi 
dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan jasa 
dari pemerintah yang bersifat komersial, seperti 
pengelolaan limbah, layanan parkir, pencatatan sipil, 
penerbitan izin bangunan, dan jasa-jasa lainnya. 
Di sisi lain, pendapatan atas pengelolaan aset juga 
didapatkan dari bagi hasil keuntungan badan usaha 
milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) serta institusi keuangan lainnya. Selain itu, 
sumber pendapatan lain berasal dari saluran-saluran 
lain, seperti badan layanan umum daerah (BLUD) dan 
pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran 
pajak.

Berdasarkan hasil tinjauan regulasi yang berlaku 
di Indonesia, diagram di bawah ini memetakan 
sumber pendapatan pajak pemerintah, menunjukkan 
kumpulan dana pada seluruh tingkat permintaan, dan 
pembelanjaan dana untuk infrastruktur.

Berdasarkan hasil tinjauan regulasi yang berlaku di 
Indonesia, diagram di bawah ini memetakan sumber 
pendapatan bukan pajak pemerintah, menunjukkan 
kumpulan dana pada seluruh tingkat permintaan, dan 
pembelanjaan dana untuk infrastruktur.

Kerangka regulasi perencanaan infrastruktur 
perkotaan dan transportasi

Indonesia melaksanakan perencanaan ekonomi 
pada tingkat daerah dan memiliki kerangka hukum 
yang memadai untuk perencanaan tata ruang proyek 
perkotaan dan transit. Namun demikian, perencanaan ini 
tidak dilaksanakan pada tingkat koridor yang terhubung 
dengan proyek transportasi. Selain itu, perencanaan tata 
ruang juga tidak efisien untuk menciptakan nilai/benefit 
secara keseluruhan bagi pemerintah.

Sistem perencanaan tata ruang Indonesia dijelaskan 
pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Gambar 
2.3 menunjukkan tahapan visi perencanaan tata 
ruang dan strategi direktif dari tingkat pusat hingga 
daerah (termasuk pada tingkat kota dan kabupaten). 
Kolom pertama pada skema tersebut adalah kerangka 
perencanaan tata ruang secara umum pada setiap 
tingkat pemerintahan, yang disebut sebagai Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). RTRW berisi 
rencana nasional yang selanjutnya diturunkan pada 
rencana pada tingkat kabupaten/kota. Kolom kedua 
menyajikan detail rencana tata ruang pada setiap 
tingkat perencanaan, termasuk detail pembagian 
zonasi, insentif, disinsentif, dan penalti terhadap 
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pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Rencana tata 
ruang nasional kemudian diturunkan menjadi rencana 
tata ruang pulau dan rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional (KSN) yang disebut sebagai struktur 
kawasan. Struktur kawasan juga diterapkan pada 
tingkat provinsi sehingga rencana tata ruang provinsi 
memberikan informasi mengenai kawasan strategis 
provinsi (KSP) dan pada tingkat kota/kabupaten. Detail 
informasi ini kemudian dijelaskan dalam rencana 
tata ruang, rencana tata ruang kota agro (pertanian/
perkebunan), rencana tata ruang daerah pedesaan, dan 
rencana tata ruang kawasan strategis kota/kabupaten 
(KSK). Rencana tata ruang ini merupakan panduan 
bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan 
pedoman desain perkotaan untuk pambaruan kota, 
pembangunan kota, pembangunan kota yang baru, dan 
pemeliharaan kota. Sejalan dengan peraturan daerah 
mengenai pedoman desain bangunan, pedoman desain 
perkotaan merupakan rujukan utama bagi pemerintah 
daerah dalam menerbitkan izin bangunan (IMB), 
serta pengawasan operasional bangunan dan proses 
manajemen.

Sebagai aturan pelaksana atas Undang-Undang No. 26 
Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang, aturan ini 
juga menyajikan beberapa aspek sebagai berikut: 

• Pemerintah dapat mendorong peningkatan 
partisipasi publik dalam rencana tata ruang – Pasal 
6c, Pasal 7 Ayat 4; dan

• Oleh karena keterbatasan lahan, disinsentif fiskal 
dapat diberlakukan dalam bentuk pajak yang 
lebih tinggi, sedangkan disinsentif nonfiskal 
dapat diberlakukan melalui kewajiban membayar 
kompensasi, pengenaan ketentuan khusus untuk 
pengajuan izin, kewajiban membayar imbalan, dan 
pembatasan pengadaan infrastruktur.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa proses analitis 
pengembangan rencana tata ruang harus didukung 
oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada 

dasarnya KLHS akan mengkaji analisis lingkungan pada 
perkotaan meliputi analisis kerentanan (vulnerability 
analysis), perubahan iklim, air tanah (groundwater), 
keanekaragaman hayati (biodiversity), dan aspek-
aspek lain yang berhubungan dengan lingkungan. 
Sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Kementerian 
Lingkungan Hidup No. 69 Tahun 2017, KLHS akan 
menghasilkan prinsip utama pemanfaatan lahan 
serta kajian keterbatasan lahan untuk pembangunan 
selanjutnya.

Sebagai bagian dari proses yang demokratis, penyusunan 
rencana tata ruang harus melibatkan publik (dalam 
bentuk diskusi) karena pembangunan wilayah bisa 
berdampak pada lahan milik individu, termasuk aspek 
kelayakan huni perkotaan (kota layak huni). Oleh karena 
itu, penyusunan peraturan perundang-undangan untuk 
rencana tata ruang harus melalui diskusi dengan parlemen 
(DPR/DPRD) pada setiap tingkatan pemerintahan, dan 
ditandatangani bersama oleh Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 
menyebutkan bahwa perkotaan setidaknya harus 
memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) 
dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merujuk 
kepada Tabel A2.3 – Jenis Dokumen Perencanaan pada 
Lampiran 2. - Tinjauan Kerangka Regulasi Indonesia

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 
16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan 
Kawasan Berorientasi Transit menjelaskan aturan 
umum mengenai pembangunan berorientasi transit 
(transit-oriented development/TOD), instrumen 
pendukung yang diperbolehkan, yang harus dipatuhi 
oleh Peraturan Kepala Daerah (Pasal 16), termasuk 
zonasi insentif atau bonus, pengalihan hak membangun, 
zonasi pengenaan fiskal khusus, konsolidasi lahan, dan 
instrumen pendukung lainnya.

• Zonasi insentif atau bonus adalah mekanisme 
transfer terbatas dalam bentuk tambahan KLB 
yang diizinkan kepada pemilik dalam wilayah 
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pembangunan TOD (Pasal 17 Ayat 1 dan 2),6 
dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan 
standar fasilitas yang dibangun/dikembangkan, 
daya dukung lingkungan, kawasan keselamatan 
operasi penerbangan (KKOP), dan pengaturan 
maksimum garis langit (skyline) sebesar 50% dari 
total KLB yang direncanakan.

• Pengalihan hak membangun  dilakukan untuk 
mendorong pengalihan hak membangun sesuai 
dengan Pasal 18 Ayat 1.Pengalihan ini meliputi 
pengalihan hak membangun berupa luas lantai 
dari satu bidang tanah ke bidang tanah lain dengan 
zona yang sama, pengalihan hak membangun 
dari bidang tanah yang peruntukannya dilindungi 
seperti ruang terbuka publik, ruang terbuka 
hijau, dan bangunan cagar budaya, ke bidang 
tanah dengan pemanfaatan ruang perumahan, 
komersial, dan lainnya yang umumnya 
mempunyai nilai ekonomi yang lebih prospektif; 

6 Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan total luas tanah.

dan/atau, pengalihan hak membangun berupa 
luas lantai dari satu bidang tanah ke bidang tanah 
lain pada zona yang berbeda dengan konversi 
luas lantai berdasarkan nilai ekonomi zona asal 
dan tujuan pemberian hak untuk membangun. 
Ketentuan lanjutan yang berkenaan dengan 
pengalihan hak membangun diatur pada Pasal 18 
Ayat 3 yaitu:

– Hak membangun yang dapat dialihkan berupa 
luas lantai dari selisih batasan KLB yang 
ditetapkan dalam peraturan zonasi dengan 
KLB yang telah digunakan dalam kaveling.

- Penerima pengalihan luas lantai mendapatkan 
paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari 
KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan 
dimaksud.

- Pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 
(satu) kali.

Gambar 2.3: Hierarki Ilustrasi Regulasi Perencanaan Tata Ruang di Indonesia

FAR = = rasio luas lantai, GFA = luas lantai kotor, detail tata ruang, RTRW = rencana tata ruang wilayah, UDGLs = pedoman desain perkotaan. 
a "Rasio luas lantai" adalah rasio total luas lantai bangunan dengan luas sebidang tanah tempat bangunan tersebut dibangun.
Sumber: Analisis penulis, Pemerintah Indonesia, peraturan tata kota.
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- Lahan yang telah melakukan pengalihan luas 
lantai dan menerima pengalihan luas lantai 
tidak mendapatkan penambahan KLB.

- Jika lahan perencanaan telah melakukan 
pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan 
KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, 
maka selisih KLB tidak dapat dialihkan.

• Zona pengenaan fiskal khusus pada Pasal 19 
meliputi pengenaan tarif pajak dan retribusi 
yang lebih tinggi untuk pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan karakter pemanfaatan ruang 
kawasan TOD; atau pengurangan tarif pajak dan 
retribusi yang lebih rendah untuk pemanfaatan 
ruang yang sesuai dengan karakter pemanfaatan 
ruang kawasan TOD.

• Konsolidasi lahan dapat dilakukan melalui 
inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah, penyediaan tanah untuk 
kepentingan umum, dan pembangunan infrastruktur. 
 
Pengelolaan Kawasan TOD dapat dilakukan 
oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota, kerja 
sama antardaerah, atau melalui kerja sama 
antara pemerintah/pemerintah daerah dengan 
badan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan 
mendirikan badan usaha baru yang khusus 
mengelola wilayah TOD atau menunjuk 
BUMN/BUMD sebagai operator utama sistem 
transportasi massal berkapasitas tinggi (Pasal 23 
Ayat 1 dan 2).

Untuk mendukung keberhasilan penerapan mekanisme 
value capture, khususnya yang berkenaan dengan 
pembangunan infrastruktur, diperlukan sinergi antara 
investasi yang bersumber dari pemerintah dan sektor 
swasta. Sinergi ini dapat dicapai jika ada keselarasan 
dokumen perencanaan antara kedua belah pihak. 
Bentuk sinergi dapat dilakukan pemerintah dengan 
menyinergikan peraturan yang ada pada kerangka 
peraturan perencanaan perkotaan yang diikuti oleh 
pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kota, 

dan kabupaten, sedangkan pengembang swasta 
melakukan hal yang sama untuk merealisasikan tujuan 
(pembangunan) yang berbeda. Pada praktiknya, 
investasi dan perencanaan pembangunan oleh sektor 
swasta tidak sejalan dengan visi pembangunan 
perkotaan. Tanpa adanya sinergi, nilai (ekonomi) yang 
dihasilkan oleh pembangunan cenderung eksklusif dan 
tidak memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Gambar 2.4 menunjukkan indikasi nonlegal berkenaan 
dengan posisi pemerintah pada berbagai tingkatan, 
misalnya RTRW, RDTR, peraturan zonasi, Rencana 
Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan 
bagaimana rencana induk (master plan) pengembang 
harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Contohnya, RTRW memiliki fungsi strategis 
seperti penyediaan struktur perkotaan, meliputi jalan 
dan sarana prasarana (sarpras), keseluruhannya diatur 
dalam RDTR dan peraturan zonasi yang mengatur 
pusat aktivitas perkotaan. Selanjutnya, RTBL yang 
diterapkan pada lokasi atau titik tertentu mengatur 
tentang ketentuan rasio ruang terbuka hijau. RBTL 
menyajikan rujukan (dan batasan yang relevan) yang 
harus dipatuhi oleh pengembang.    

Tabel 2.1 menyajikan daftar pasal-pasal yang relevan 
dengan implementasi cakup nilai.

Kerangka regulasi pengelolaan lahan

Kerangka regulasi mengenai pengelolaan lahan yang ada 
sudah memadai. Namun demikian, kerangka regulasi ini 
tidak terhubung dan tidak sejalan dengan perencaaan 
ekonomi maupun cipta nilai dan cakup nilai.

Dasar hak (guna dan pakai) dan kepemilikan lahan  

Kepemilikan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang dan peraturan 
pelaksanaannya (termasuk Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas 
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RDTR = detailed spatial plan, RTRW = rrencana tata ruang wilayah (termasuk di provinsi, kabupaten, dan kota).
a Tujuh rencana yang tercantum dalam kotak ini dan yang di bawah ini mencakup peraturan zonasi.
Sumber: Penulis

Tabel 2.1: Ringkasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang
Konten Deskripsi

Klasifikasi rencana tata 
ruang

Rencana tata ruang dapat dikelompokkan berdasarkan komponen di bawah ini:
• Sistem: sistem regional dan sistem antar kota
• Fungsi utama: wilayah konservasi dan produktif
• Wilayah administratif: pusat, provinsi, dan kota/kabupaten
• Aktivitas: perkotaan dan pedesaan
• Nilai strategis wilayah: rencana tata ruang strategis pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.

Peraturan ruang udara dan 
ruang laut

Ruang udara dan ruang laut diatur undang-undang yang terpisah.

Cakupan rencana tata 
ruang

• Pemerintah bertanggung jawab terhadap rencana pemanfaatan lahan, penggunaan lahan, dan pengendalian penggunaan lahan pada masing-masing 
tingkatan. 

• Rencana tata ruang pada tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten juga mengatur tentang ruang bawah tanah.
Prosedur • Kementerian mengoordinasikan rencana tata ruang dengan sektor lain, daerah, dan pemangku kepentingan lain.

• Rencana tata ruang dapat ditinjau dan direkomendasikan dilakukannya revisi.
• Penyusunan peraturan perundang-undangan n tata ruang pada tingkat pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari tingkat 

pemerintah  yang lebih tinggi. 
Masa berlaku dan tinjauan 
rencana tata ruang

Rencana tata ruang pemerintah daerah, yang harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berlaku hingga 20 tahun dan 
ditinjau setiap 5 tahun.

Mekanisme kontrol 
penggunaan lahan

• Terdiri dari: peraturan zonasi, peraturan pemberian izin, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan penalti/penjatuhan hukuman.
• Peraturan kepemilikan mencakup ketentuan maksimum luas pemanfaatan (lahan) seperti Koefisien Dasar Hijau Bangunan (KDB), Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB), dan Garis Sepadan Bangunan (GSB).
• Mekanisme disinsentif mencakup: (1) pengenaan pajak yang lebih tinggi berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak penggunaan 

lahan; dan (2) pembatasan pengadaan infrastruktu , pengenaan kompensasi, dan penalti.
• Individu maupun entitas (usaha) bisa mendapatkan peningkatan nilai lahan karena adanya rencana tata ruang.
• Segala bentuk pelanggaran rencana tata ruang dapat menyebabkan tuntutan pidana.

Sumber: Penulis.

Gambar 2.4: Alur perencanaan tata ruang dan perkotaan

a
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Tanah) menjelaskan berbagai hak atas lahan, serta 
sistem pendaftaran untuk melindungi kepemilikan 
secara hukum. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung 
diskusi dan penyusunan peraturan baru yang 
dijadwalkan selesai pada 2019. 

Dalam peraturan baru ini, BPN akan berperan sebagai 
regulator dan administrator pengelolaan lahan. Draft 
ini juga dilengkapi instrumen pendukung peraturan 
pengelolaan lahan di Indonesia, seperti Kebijakan 
Sistem Pendaftaran Tanah Satu Pintu serta Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Instrumen yang 
dikembangkan meliputi pendukung permukiman 
vertikal yang lebih baik, mekanisme bank tanah yang 
lebih baik, pengelolaan tanah adat yang lebih baik, 
serta penegakan hukum dan pengadilan agraria.   

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur 
beberapa aspek utama yang relevan dengan cakup nilai:

• Peraturan yang ada saat ini tetap berlaku pada 
aspek ruang lahan/tanah, ruang udara, dan ruang 
angkasa sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional (Pasal 5). 

• Segala pihak, baik itu individu maupun badan, 
yang memiliki hak untuk pengusahaan lahan, harus 
tunduk pada Pasal 10 undang-undang dimaksud.  

• Pemerintah mencegah segala tindakan 
pengusahaan lahan oleh organisasi atau individu 
yang masuk dalam kategori monopoli swasta, 
berdasarakan Pasal 13.

• Hak pengelolaan lahan sebagai disebutkan pada 
Pasal 16 Ayat 1 yaitu:
– Hak milik;
- Hak guna usaha;
- Hak guna bangunan;
- Hak pakai;
- Hak sewa;
- Hak membuka tanah;
- Hak memungut hasil hutan; dan
- Hak-hak lain di luar yang sudah disebutkan 

di atas akan diatur oleh undang-undang, 
termasuk hak-hak lain yang bersifat sementara.

• Jenis dari hak pengelolaan ruang udara dan air 
diatur pada Pasal 16 Ayat 2 sebagai berikut:
– Hak guna air;
- Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan; dan
- Hak guna ruang udara.

• Jika menyangkut kepentingan publik, yang 
mencakup kepentingan negara dan bangsa, serta 
kepentingan masyarakat, hak-hak pengelolaan 
lahan dapat ditarik berdasarkan bentuk dan 
besaran kompensasi berdasarkan Pasal 18.

Hal paling tinggi dari hak pengelolaan lahan adalah 
hak milik, yang secara internasional dikenal sebagai 
freehold title (hak milik). Hak milik hanya diberikan 
kepada warga negara Indonesia, organisasi keagamaan, 
organisasi sosial dan lembaga negara di Indonesia. Hak 
milik tidak dapat diberikan kepada perusahaan atau 
entitas bisnis (baik yang dimiliki oleh warga negara 
Indonesia maupun asing) dan tidak bisa diberikan 
kepada warga negara asing. Hak pakai adalah hak 
yang dapat diberikan kepada warga negara asing yang 
berada di Indonesia. 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga mengatur 
tentang hukum adat, atau yang umum dikenal dengan 
hak milik adat (istilah-istilah lain yang merujuk 
kepada hak milik adat digunakan berdasarkan 
wilayah adatnya) atau hak komunal atas tanah adat. 
Hak komunal muncul karena adanya “pendudukan” 
lahan atau pemukiman atas lahan serta pembayaran 
dan retribusi atas lahan tersebut, atau melalui 
penolakan hak oleh pemilik lahan sebelumnya yang 
memiliki hak komunal. Hak komunal pada dasarnya 
bukan merupakan hak yang terdaftar, namun dapat 
dibuktikan dengan sertifikat yang terdaftar pada dinas 
wilayah setempat. Sertifikat tersebut memberikan 
penjelasan ringkas mengenai lahan dan pemegang 
hak komunal serta menjelaskan secara detail tentang 
pembayaran pajak dan retribusi lahan tersebut.

Secara umum, jenis-jenis hak pengelolaan lahan 
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dapat 
dijelaskan sebagai berikut:
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• Hak milik:

Hak milik merupakan jenis hak tertinggi atas 
pengelolaan lahan di Indonesia, dengan periode 
kepemilikan tanpa batas waktu, yang secara 
internasional diakui sebagai freehold tittle (hak 
milik). Hak ini dapat dialihkan/diberikan/ 
dipindahtangankan dan dapat dibatasi untuk 
alasan keamanan.

Hak milik hanya dapat diberikan kepada: (i) 
warga negara Indonesia; dan (ii) badan hukum 
(atau perseroan) Indonesia yang ditunjuk oleh 
pemerintah.7 Hak milik tidak dapat diberikan 
kepada: (i) warga negara asing; (ii) badan hukum, 
baik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia 
(kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh 
pemerintah) atau badan hukum yang dimiliki 
oleh asing.

• Hak guna bangunan (HGB)

HGB diberikan dengan masa berlaku awal 
selama 30 tahun, dan dapat diperpanjang atau 
diperbaharui. Hak ini dapat digunakan untuk 
mendirikan bangunan (atau struktur konstruksi 
lain) di atas sebuah lahan. Hak ini dapat 
dialihkan/ diberikan/dipindahtangankan dan 
dapat dibatasi atas alasan keamanan.

Hak ini dapat diberikan kepada: (i) warga negara 
Indonesia; dan (ii) badan hukum (baik yang 
dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun 
asing), yang beroperasi di bawah peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
dan berdomisili di Indonesia. 

Jika masa berlaku HGB habis, maka pemegang 
HGB dapat mengajukan perpanjangan hak. 
Perpanjangan hak ini dapat diberikan hingga 
20 tahun setelah masa berlaku periode pertama 
habis. Hak ini tidak dapat diperpanjang secara 
otomatis, sehingga harus ada proses pengajuan 
kepada dinas pertanahan untuk perpanjangan 

7 Di Indonesia, badan hukum adalah suatu usaha yang memisahkan antara kekayaan para pendirinya dan kekayaan badan itu sendiri. Hal ini tidak berlaku 
pada kategori perusahaan lainnya yaitu badan usaha. Contoh badan hukum adalah perseroan terbatas (PT), koperasi, dan pengelola dana pensiun.

masa HGB. Jika pengajuan disetujui, pemohon 
akan mendapatkan hak tersebut pada lahan 
yang sama, dan pada praktiknya HGB dapat 
diberikan kembali dengan ketentuan yang sama. 
Saat ini tidak terdapat batas untuk perpanjangan 
HGB berdasarkan undang-undang agraria di 
Indonesia.

• Hak guna usaha:

Hak guna usaha (HGU) merupakan hak 
pengusahaan pada lahan milik negara atau 
digunakan sebagai lahan pertanian dalam jangka 
waktu tertentu. 
 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 
menyatakan bahwa HGU di periode awal masa 
berlakunya tidak lebih dari 35 tahun, namun 
dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Saat 
periode perpanjangan telah jatuh tempo, maka 
HGU pada lahan yang sama harus diperbaharui. 
HGU hanya dapat dimiliki oleh warga negara 
Indonesia dan perusahaan Indonesia yang 
tunduk pada peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan berdomisili di Indonesia.  

• Hak pakai:

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan lahan 
dan mengambil manfaat darinya, atau mengambil 
manfaat atas pengelolaan lahan yang dikelola 
oleh negara, atau dimiliki oleh pihak lain. Hak 
pakai dapat diberikan dengan durasi waktu yang 
terbatas dan tidak terbatas sepanjang lahan 
tersebut digunakan untuk tujuan tertentu.

Hak pakai memberikan hak atas lahan milik 
negara atau hak milik lahan. Hak pakai atas 
lahan yang dimiliki oleh negara berlaku hingga 
maksimum 25 tahun, dan dapat diperpanjang 
selama 20 tahun jika lahan tersebut masih 
digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. 
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Hak pakai atas hak milik dapat berlaku hingga 
25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun 
demikian, berdasarkan kesepakatan antara 
pemilik hak pakai dan hak milik, maka hak ini 
dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan 
yang menguntungkan kedua belah pihak.

Hak pakai dapat diberikan kepada warga negara 
Indonesia, warga negara asing yang tinggal 
di Indonesia, perusahaan Indonesia yang 
berdomisili di Indonesia, dan perusahaan asing 
yang memiliki kantor cabang atau perwakilan di 
Indonesia.

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, terdapat 
pengelolaan lahan lainnya yang tidak perlu didaftarkan 
dan tidak ada sertifikat yang diterbitkan sebagai bukti 
atas hak sewa. Pada dasarnya hak sewa merupakan hak 
yang diberikan kepada pihak yang menyewa lahan, baik 
itu BUMN/BUMD. Pemegang hak sewa memiliki hak 
untuk mengelola lahan tersebut atas kompensasi yang 
diberikan kepada pemilik. Pembayaran kompensasi 
dapat dilakukan sekaligus atau secara periodik 
berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak. Hak sewa dapat diberikan 
kepada warga negara Indonesia, warga negara asing 
yang tinggal di Indonesia, perusahaan Indonesia yang 
berdomisili di Indonesia, dan perusahaan asing yang 
memiliki kantor cabang atau perwakilan di Indonesia.  

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, disebutkan 
bahwa untuk mendapatkan bidang tanah dengan 
tujuan utama aktivitas bisnis, maka izin lokasi, yaitu 
izin yang memberikan pemegang izin tersebut untuk 
membeli lahan, membersihkan (membabat) lahan, 
termasuk membangun/mengembangkan lahan 
tersebut (izin lokasi), harus didapatkan. Saat ini izin 
lokasi diterbitkan melalui sistem pelayanan terpadu 
satu pintu (one single submission system) dan berlaku 
hingga tiga tahun dan dapat diperpanjang hingga 
satu tahun berdasarkan persetujuan dari pihak yang 

berwenang dengan syarat 50% daerah yang dikelola 
telah dibeli atau didapatkan oleh perusahaan.  

Pada 16 Desember 2011 yang lalu DPR menyetujui 
usulan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya 
disahkan pada tanggal 14 Januari 2012 melalui 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Undang-Undang Pengadaan Tanah). Undang-
Undang Pengadaan Tanah menjelaskan tahapan yang 
jelas dan dapat mempercepat realisasi pengadaan 
tanah bagi kepentingan publik. Undang-Undang 
Pengadaan Tanah diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum secara efektif bagi pengadaan tanah 
untuk kepentingan publik. Dalam Undang-Undang 
Pengadaan Tanah, istilah kepentingan publik merujuk 
kepada kepentingan seluruh masyarakat, negara, 
dan bangsa Indonesia, yang diwujudkan melalui 
kebijakan pemerintah dan digunakan seoptimal 
mungkin bagi peningkatan kesejahteraan seluruh 
masyarakat Indonesia. Untuk mengimplementasikan 
Undang-Undang Pengadaan Tanah, maka Peraturan 
Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum disahkan pada tanggal 7 
Agustus 2012, yang kemudian diamendemen oleh 
Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015, Peraturan 
Presiden No. 30 Tahun 2015, Peraturan Presiden 
No. 40 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden No. 99 
Tahun 2014 (Peraturan Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah), dengan mencabut peraturan penyelenggaraan 
sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 
2005, yang diamendemen oleh Peraturan Presiden No. 
65 Tahun 2006. Peraturan Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah bertujuan mempermudah dan memperlancar 
pembangunan bagi kepentingan publik, sehingga 
dibutuhkan tujuan utama, dan diharapkan dapat 
memberikan kepastian hukum secara efektif bagi 
pengadaan lahan untuk kepentingan publik. 

Dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah, 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung 
jawab untuk memastikan ketersediaan lahan yang akan 
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dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Undang-
Undang Pengadaan Tanah menetapkan bahwa pihak 
yang memiliki atau memiliki kendali atas lahan  (pihak 
yang berhak), di bawah atau pada permukaan lahan, 
dan obyek apa pun yang berkenaan dengan lahan yang 
dapat dinilai (obyek pengadaan tanah) diwajibkan 
untuk melepaskan hak atas obyek pengadaan tanah 
dengan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan 
publik, dengan kompensasi yang adil atau berdasarkan 
keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum. 
Setelah tanah tersebut dilepaskan oleh pemiliknya, 
maka tanah tersebut akan menjadi milik pemerintah, 
pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara/
daerah (BUMN/BUMD).   

Undang-Undang Pengadaan Tanah secara khusus 
menetapkan beberapa proyek yang masuk dalam 
klasifikasi kepentingan publik:

• Pertahanan dan keamanan nasional;
• Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta 

api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta 
api; 

• Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air 
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, 
dan bangunan pengairan lainnya; 

• Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 
• Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 
• Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan 

distribusi tenaga listrik; 
• Jaringan telekomunikasi dan informatika 

pemerintah; 
• Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
• Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; 
• Fasilitas keselamatan umum; 
• Tempat pemakaman umum pemerintah/ 

pemerintah daerah; 
• Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka 

hijau publik; 
• Cagar alam dan cagar budaya;
• Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa; 
• Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/

atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah dengan status 
sewa; 

• Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/ 
pemerintah daerah; 

• Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah 
daerah; dan 

• Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pada tahap awal proses pengadaan lahan, lembaga 
pemerintah, badan usaha milik negara/daerah 
yang telah diberi tugas khusus oleh pemerintah, 
atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah 
atau badan usaha milik negara/daerah (lembaga 
yang membutuhkan lahan) yang berencana untuk 
menyediakan tanah untuk kepentingan publik harus 
melakukan konsultasi publik bersama seluruh pihak 
yang berhubungan dengan obyek pengadaan tanah, 
termasuk seluruh pihak yang berhak berkenaan 
dengan rencana pembangunan yang diajukan hingga 
konsensus tercapai. Jika konsensus tidak tercapai atau 
terdapat pihak yang merasa berkeberatan berkenaan 
dengan obyek pengadaan tanah, maka gubernur akan 
membentuk tim yang akan mengkaji alasan utama dari 
keberatan tersebut. Dalam konteks kajian ini, gubernur 
akan memutuskan apakah keberatan tersebut valid 
atau tidak. Jika keberatan tersebut diabaikan, maka 
pihak yang berhak dapat mengajukan tuntutan hukum 
ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika, berdasarkan 
keputusan pengadilan, lahan tersebut telah disahkan 
untuk dibangun demi kepentingan publik, maka Kepala 
Dinas Daerah Badan Pertanahan Nasional sebagai 
Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditunjuk 
berdasarkan Peraturan Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah, akan menentukan besaran kompensasi yang 
akan diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan 
penilaian oleh badan penilai independen publik yang 
memiliki lisensi dari Kementerian Keuangan. Jika 
besaran nilai kompensasi ini tidak diterima oleh 
pihak yang berhak, maka mereka dapat mengajukan 
tuntutan banding kepada Pengadilan Negeri, dan hasil 
keputusan Pengadilan Negeri dapat dituntut melalui 
banding yang diajukan kepada Mahkamah Agung.   
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Melalui proses inventarisasi dan konsultasi publik, 
opini dari masing-masing pemegang hak dan pemangku 
kepentingan yang terdampak harus dapat diakomodasi 
antara proses pembangunan infrastruktur, dan potensi 
peluang dari identifikasi nilai lahan harus diinvestigasi 
lebih lanjut.

Hak guna ruang angkasa berdasarkan Undang-
Undang Pokok Agraria.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, ruang 
angkasa merupakan bagian dari kedaulatan nasional, 
termasuk tanah, air, dan sumber daya alam yang ada 
di dalamnya, dan dimiliki oleh publik. Pemerintah 
sebagai organisasi kekuatan bangsa memiliki hak 
untuk mengontrol ruang angkasa – yang bermakna 
bahwa pemanfaatan tanah, air, ruang angkasa, dan 
sumber daya alam harus ditujukan bagi kemakmuran 
masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan hak kontrol, pemerintah 
diamanatkan oleh undang-undang untuk: (i) mengatur 
dan penunjukan penggunaan, inventarisasi, dan 
perawatan; (ii) menentukan dan mengatur hak-hak 
yang dapat dimiliki atas (atau atas sebagian) lahan, air, 
dan angkasa; (iii) menentukan dan mengatur kaitan 
hukum antara tindakan orang dan tindakan hukum 
berkenaan dengan tanah, air, dan ruang angkasa, 
yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk 
mempergunakan tenaga dan unsur-unsur di dalam 
ruang angkasa guna memelihara dan mengembangkan 
kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang 
bersangkutan dengan itu. 

Untuk mencapai manfaat paling besar penggunaan 
ruang angkasa, maka pemerintah harus merencanakan 
desain, penggunaan, dan penyediaan tanah, air, dan 
ruang angkasa untuk kepentingan yang berbeda-
beda, baik untuk masyarakat maupun untuk negara. 
Pada Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria, 
perencanaan dibagi menjadi: (i) perencanaan pusat 
(rencana nasional) yang mencakup seluruh daerah 

di Indonesia; (ii) perencanaan khusus (rencana 
daerah) pada masing-masing daerah. Setiap daerah 
yang memiliki hak untuk mengendalikan dan 
merencanakan pengelolaan tanah, air, dan ruang 
angkasa, harus membuat peraturan yang mematuhi/ 
sejalan dengan perencanaan pusat (rencana nasional), 
dan harus ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang ada di daerah tersebut. Peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sejalan 
dengan perencanaan pusat (rencana nasional).

Kerangka regulasi pengelolaan bangunan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung, setiap gedung harus 
mematuhi persyaratan teknis dan administratif 
berdasarkan fungsinya. Ketentuan administratif 
bangunan gedung mencakup hak atas lahan serta 
status kepemilikan bangunan gedung dan IMB.   

Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 (Permen 
PUPR 5/2016) tentang Izin Mendirikan bangunan 
yang kemudian diamendemen oleh Peraturan 
Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat No. 06/
PRT/M/2017 (Permen PUPR 6/2017) menyebutkan 
bahwa IMB merupakan izin (lisensi) yang diterbitkan 
oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan 
yang memiliki fungsi khusus oleh pemerintah, kepada 
pemilik bangunan untuk membangun (bangunan baru), 
memodifikasi, memperluas, mengurangi, dan/atau 
memelihara bangunan gedung yang sejalan dengan 
ketentuan teknis dan administratif. Bangunan gedung 
apa pun yang dibangun tanpa IMB akan menghadapi 
risiko dirobohkan oleh otoritas yang berwenang.  

Setelah pembangunan gedung tersebut selesai, maka 
pemilik gedung harus mendapatkan sertifikat laik 
fungsi (SLF) sebelum bangunan gedung tersebut 
digunakan. SLF yang diterbitkan oleh bupati/ walikota 
berlaku hingga lima tahun.
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Peraturan rumah susun

Pembangunan rumah susun, ritel, maupun 
perkantoran diatur di dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU 20/2011), yang 
menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-
Undang N0. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 
Pada 30 Oktober 2013, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat menerbitkan Permen PUPR No. 10 
Tahun 2012 yang kemudian diamendemen oleh Permen 
PUPR No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 
Hunian Berimbang sesuai dengan pelaksanaan UU No. 
20 Tahun 2011.

UU No. 20 Tahun 2011 mengklasifikasikan jenis-jenis 
rumah susun sebagai berikut: (i) rumah susun umum 
yang dibangun untuk masyarakat berpendapatan 
rendah; (ii) rumah susun khusus yang dibangun 
untuk kebutuhan khusus; (iii) rumah susun negara 
yang dimiliki dan dibangun oleh negara untuk tujuan 
permukiman, termasuk aspek pendukung lain bagi 
pejabat negara; dan (iv) rumah susun komersial untuk 
tujuan komersial.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan 
rumah susun umum, rumah susun khusus, dan 
rumah susun negara. Semua pihak yang membangun 
rumah susun umum akan mendapatkan bantuan dari 
pemerintah. Pembangunan rumah susun umum dan 
rumah susun khusus dapat dilakukan oleh organisasi 
nonprofit maupun entitas bisnis. Pembangunan rumah 
susun komersial dapat dilakukan oleh semua pihak. 
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2011, pengembang 
yang membangun rumah susun komersial harus 
menyediakan rumah susun umum paling tidak 20% 
dari total luas bangunan rumah susun komersial. 
Rumah susun umum ini dapat berlokasi di luar area 
utama rumah susun komersial, namun harus berlokasi 
pada daerah administratif (kabupaten/kota) yang 
sama dengan daerah rumah susun komersial. Terdapat 
pengecualian pada wilayah administratif Provinsi 
DKI Jakarta, sebagaimana diatur oleh Permen PUPR 
No. 7 Tahun 2013 bahwa rumah susun umum dapat 

berlokasi pada kota yang berbeda dari lokasi rumah 
susun komersial selama masih berada di dalam wilayah 
administrasi Provinsi DKI Jakarta. Pelanggaran 
atas ketentuan ini memberikan konsekuensi dalam 
bentuk hukuman penjara hingga 20 tahun atau denda 
mencapai Rp20 miliar.

Rumah susun dapat dibangun pada bidang tanah 
dengan syarat pengembang memiliki: (i) hak milik atas 
lahan, (ii) HGB atau hak pakai atas tanah negara, dan 
(iii) HGB atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Selain 
itu, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus 
juga dapat dibangun dengan memanfaatkan tanah 
milik negara (di pusat/daerah) dengan cara sewa atau 
kerja sama pemanfaatan atau dengan memanfaatkan 
lahan donasi (wakaf ) dengan cara sewa atau kerja 
sama pemanfaatan yang sesuai dengan ikrar wakaf 
(sesuai dengan tujuan lahan tersebut didonasikan). 

Sejalan dengan undang-undang tersebut, maka 
pengembang dapat memasarkan rumah susun umum 
sebelum pembangunan rumah susun dimaksud 
dimulai. Namun demikian, sebelum memasarkan 
properti tersebut, pengembang diwajibkan untuk 
memenuhi paling tidak kriteria sebagai berikut: (i) 
kepastian luasan peruntukan (lahan); (ii) kepastian 
hak pengelolaan atas tanah; (iii) kepastian status 
kepemilikan rumah susun umum; (iv) mendapatkan 
izin membangun; dan (v) jaminan pembangunan dari 
lembaga penjamin yang berwenang. 

Pengembang dapat memulai penjualan dan perjanjian 
jual beli tahap awal dengan pembeli di depan notaris 
sebelum proses pembangunan rumah susun umum 
selesai. Penjualan dan perjanjian jual beli tahap awal 
ini hanya dapat dilakukan jika pengembang telah 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) kejelasan 
kepemilikan atas tanah; (ii) IMB telah didapatkan; (iii) 
infrastruktur, fasilitas, dan sarana/prasarana umum 
telah tersedia; (iv) kemajuan pembangunan masing-
masing rumah susun telah mencapai paling tidak 20% 
dari total target; dan (v) kejelasan obyek kesepakatan. 
Jika rumah susun dibangun dengan HGB, atau hak 
pakai di atas hak pengelolaan, maka pengembang harus 
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sudah mendapatkan hak milik atas lahan tersebut, 
sebelum jual beli rumah susun dilakukan.      

Sejalan dengan undang-undang tersebut, seluruh 
peraturan dan ketentuan yang ada termasuk yang 
berkenaan dengan surat kepemilikan bangunan 
gedung harus diterbitkan dalam tempo satu tahun 
sejak diberlakukannya UU 20 Tahun 2011. Namun 
peraturan mengenai surat kepemilikan bangunan 
gedung tidak pernah diterbitkan.

Kerangka regulasi atas investasi

Kerangka regulasi investasi diselaraskan dengan prinsip 
value capture. Namun demikian, perlu diperhatikan 
bahwa insentif yang diberikan kepada investor tidak 
mengurangi implementasi rencana value capture itu 
sendiri.

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka 
tujuan investasi di Indonesia dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
• Menciptakan lapangan kerja;
• Meningkatkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan;
• Meningkatkan kemampuan daya saing dunia 

usaha nasional;
• Meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

teknologi nasional;
• Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
• Mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan 

ekonomi riil dengan menggunakan dana yang 
berasal dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri; dan

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang tersebut secara eksplisit dan jelas 
menyebutkan bahwa seluruh investasi di Indonesia 
harus memberikan efek pengganda (multiplier effect) 
pada pertumbuhan ekonomi (tujuan pertama, ketiga, 
keempat, dan ketujuh yang disebutkan pada undang-

undang) dan kesejahteraan sosial (tujuan kedua 
dan kedelapan). Investasi memegang peranan yang 
sangat penting untuk meningkatkan pendapatan 
daerah melalui optimalisasi dana sektor swasta yang 
beroperasi di Indonesia. Jika terjadi peningkatan 
investasi, maka kontribusi sektor swasta juga akan 
meningkat. Selain keuntungan yang dihasilkan oleh 
sektor swasta, infrastruktur yang dibangun oleh 
pemerintah (seperti jalan dan transportasi publik) juga 
menghasilkan manfaat (benefit) bagi sektor swasta. 
Manfaat  yang didapatkan oleh sektor swasta harus 
dapat “ditangkap” dan keuangan negara dialihkan 
untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur 
lainnya, sejalan dengan tujuan yang telah disampaikan 
dalam undang-undang tentang investasi. Dengan 
demikian, kaitan antara mekanisme investasi dan 
value capture perlu dipelajari lebih lanjut. 

UU No. 25 Tahun 2007 menjelaskan mengenai peran 
pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang 
kondusif dan menarik bagi investor. Pemerintah 
menetapkan kebijakan yang menyediakan fasilitas 
dan kemudahan pelayanan perizinan bagi investor 
yang dapat memenuhi kriteria yang telah disebutkan 
di dalam undang-undang. Fasilitas yang diberikan 
kepada investor antara lain:

• Pajak penghasilan melalui pengurangan 
penghasilan netto sampai tingkat tertentu 
terhadap jumlah penanaman modal yang 
dilakukan dalam waktu tertentu;

• Pembebasan atau keringanan bea masuk atas 
impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk 
keperluan produksi benda yang belum dapat 
diproduksi di dalam negeri;

• Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan 
baku atau bahan penolong untuk keperluan 
produksi untuk jangka waktu tertentu dengan 
persyaratan tertentu;

• Pembebasan atau penangguhan pajak 
pertambahan nilai atas impor barang modal atau 
mesin atau peralatan untuk keperluan produksi 
benda yang belum dapat diproduksi di dalam 
negeri selama jangka waktu tertentu;
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• Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
• Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya 

untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau 
daerah atau kawasan tertentu.

Sedangkan kemudahan layanan dan perizinan mencakup:

• Prosedur yang mudah bagi sektor swasta untuk 
mendapatkan HGU, HGB, dan hak pakai.

• Prosedur imigrasi yang lebih mudah.
• Prosedur yang lebih mudah bagi sektor swasta 

untuk mendapatkan izin impor. Tabel 35 pada 
lampiran menyajikan detail deskripsi fasilitas 
terkait dan kemudahan pelayanan dan prosedur 
untuk mendapatkan izin.

Berdasarkan penilaian di atas, maka pemerintah 
mendorong mekanisme untuk mengurangi beban 
administratif bagi investor potensial yang ingin 
menanamkan modal di Indonesia. Pelaksanaan 
mekanisme ini perlu untuk ditinjau dengan lebih 
hati-hati berkenaan dengan potensi implementasi 
instrumen value capture, yang secara umum ditujukan 
untuk peningkatan potensi pendapatan atas inisiatif 
(implementasi value capture) tersebut.

Pemerintah saat ini telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
yang mendorong prosedur pemberian izin usaha baru 
melalui sistem OSS (online single submission) yang 
disahkan pada 9 Juli 2018. Sistem OSS merupakan 
sistem pemberian izin usaha untuk mempercepat dan 
menyederhanakan proses mendapatkan izin yang dapat 
diakses kapan pun. Sistem OSS saat ini dioperasikan 
dan dikelola oleh institusi manajemen dan organisasi 
OSS (Lembaga OSS) di bawah pengawasan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  mulai 2 
Januari 2019. 

Sistem OSS bertujuan menyediakan layanan satu pintu 
bagi entitas usaha untuk mendapatkan izin dengan 
layanan 24 jam 7 hari. Sistem ini dapat memproses 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 
izin lokasi, lisensi lingkungan, IMB, dan Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Perusahaan apa pun yang memulai bisnis di Indonesia 
harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin 
bisnis lainnya yang relevan. NIB merupakan bagian 
dari ketentuan yang wajib dipenuhi oleh entitas usaha 
untuk: (i) mengajukan izin usaha baru dan/atau izin 
komersial/operasional; dan (ii) memperpanjang 
atau mengubah izin usaha dan/atau izin komersial/ 
operasional yang ada saat ini melalui sistem OSS. NIB 
bisa didapatkan dengan melakukan pendaftaran pada 
sistem OSS melalui laman https://oss.go.id/oss/. 

2.2. Kerangka kelembagaan

Penerapan mekanisme cakup nilai di Indonesia 
membutuhkan dukungan dari seluruh lembaga 
pemerintahan, sedangkan desentralisasi membatasi 
kewenangan pemerintah daerah pada tingkat tertentu 
dan keberadaan lembaga negara yang dikelola oleh 
badan-badan maupun lembaga tertentu menjadi 
tantangan dalam penyelarasan arah kebijakan dengan 
pendekatan kolaboratif.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan dan 
pengadaan infrastruktur dan jasa infrastruktur yang 
ada saat ini disajikan pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2: Kerangka Kelembagaan Nasional

Kementerian Tanggung Jawab Utama
Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian
(Kemenko 
Perekonomian)

• Mengoordinasikan dan menyelaraskan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi antarkementerian dan lembaga negara;
• Mengontrol dan memantau pelaksanaan kebijakan ekonomi pada berbagai kementerian dan lembaga negara;
• Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan administratif antarelemen yang masuk dalam garis koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Mengelola aset/ kekayaan negara di bawah tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Mengawasi kinerja dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
• Melaksanakan tugas khusus dari Presiden.

Kementerian 
Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan 
Investasi

• Mengoordinasikan dan menyelaraskan penetapan dan pelaksanaan kebijakan maritim dan investasi antarkementerian dan lembaga negara;
• Mengelola dan menangani isu-isu maritim dan investasi nasional;
• Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan administratif kepada seluruh elemen yang ada dalam ruang lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi;
• Panduan program dan kebijakan prioritas nasional;
• Menangani konflik kepentingan antarkementerian dan lembaga negara serta memastikan pelaksanaan setiap keputusan;
• Mengelola aset/ kekayaan negara yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
• Mengawasi kinerja dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN)

• Merumuskan, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan kebijakan pada aspek rencana tata ruang, infrastruktur lahan, peraturan perundang-
undangan berkenaan lahan, pengelolaan lahan, akuisisi lahan, pemantauan pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan (tenurial), dan penguasaan lahan; 

• Mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan penyediaan dukungan administratif untuk seluruh elemen organisasi dalam ruang lingkup 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);

• Pengelolaan aset/ kekayaan negara yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian ATR/BPN;
• Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Kementerian ATR/BPN; dan
• Memberikan panduan/ bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Kementerian ATR/BPN. 

Kementerian 
Keuangan

• Merumuskan, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan kebijakan yang berkenaan dengan penganggaran, perpajakan, bea cukai, keuangan 
negara, kekayaan negara, neraca keuangan, serta manajemen keuangan dan manajemen risiko;

• Mengembangkan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
• Mengawasi pelaksanaan, pelatihan, dan penyediaan dukungan administratif terhadap seluruh elemen organisasi dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan;
• Bimbingan teknis bersama dengan dinas keuangan di daerah; dan
• Mengelola dan pengawasan pemanfaatan aset/kekayaan negara.

Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional  
(BAPPENAS)

• Perumusan kebijakan;
• Konsolidasi rencana pembangunan nasional;
• Konsolidasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
• Pengambilan keputusan berkenaan dengan penanganan masalah-masalah yang mendesak dan berskala besar.

Think tank pemerintah:
• Meninjau dan mengembangkan kebijakan untuk pembangunan, perekonomian daerah, dan perencanaan;
• Penguatan kapasitas perencanaan pada tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif; dan
• Perencanaan partisipatif, bekerja sama dengan universitas, organisasi profesional, dan organisasi masyarakat sipil.

Koordinasi
• Mengoordinasi diskusi antarlembaga pemerintahan mengenai rencana pembangunan, strategi pembangunan nasional, sektoral, arah kebijakan 

antarsektor dan antardaerah, kerangka makroekonomi nasional dan daerah, desain fasilitas dan infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan 
pendanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan kontrol pelaksanaan pembangunan nasional;

• Mengoordinasi upaya pencarian alternatif pendanaan, termasuk alokasi pendanaan; 
• Sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan kebijakan penganggaran, serta penyusunan desain fasilitas dan infrastruktur; dan
• Tata kelola: pemantauan dan evaluasi proses pembangunan.
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Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR)

• Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pengelolaan sumber daya air, 
pembangunan jalan, pembangunan wilayah permukiman, pendanaan infrastruktur, pengaturan bangunan gedung, sistem pasokan air minum, sistem 
pengelolaan air limbah dan drainase, serta limbah padat, dan panduan untuk jasa konstruksi); 

• Koordinasi pelaksanaan dukungan administratif pada seluruh elemen dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian 
PUPR);

• Pengelolaan aset/kekayaan negara yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR;
• Pengawasan kinerja dalam ruang lingkup Kementerian PUPR;
• Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada pemerintah daerah;
• Pelaksanaan kebijakan teknis dan strategi untuk mengintegrasikan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
• Mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup Kementerian PUPR;
• Melaksanakan dukungan yang penting kepada seluruh elemen yang ada pada lingkup Kementerian PUPR; dan 
• Melaksanakan penugasan khusus dari Presiden.

Kementerian 
Perhubungan

• Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan yang substantif dalam lingkup Kementerian Perhubungan; 
• Pelaksanaan agenda transportasi nasional;
• Mengelola aset/kekayaan negara yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
• Melakukan pengawasan kinerja dalam lingkup Kementerian Perhubungan; dan
• Menyajikan laporan evaluasi, saran, dan pertimbangan pada sektor transportasi kepada Presiden.

Sumber: Penulis.
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Tabel 2.3: Kerangka Kelembagaan Daerah
Kementerian Tanggung Jawab Utama

Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (“Bappeda”)

Pada dasarnya Bappeda memiliki tanggung jawab yang sama dengan Bappenas, namun kewenangannya ada di tingkat daerah;

Bank Pembangunan 
Daerah (BPD)

Pada dasarnya BPD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Kementerian Keuangan berkenaan dengan perpajakan, bea cukai, treasury collection, 
namun menjadi pelaksana pada tingkat daerah;

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD)

Pada dasarnya BPKAD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Kementerian Keuangan berkenaan dengan penganggaran, aset/ kekayaan daerah, 
neranca keuangan, dan manajemen keuangan dan manajemen risiko, namun lebih pada tingkat daerah;

Dinas Perhubungan 
(Dishub) 

• Mengatur aspek perhubungan/transportasi pada level daerah, yang terdiri dari manajemen lalu lintas, keamanan lalu lintas, transportasi publik dan 
mobilitas perkotaan;

• Menyusun dokumen dan anggaran perencanaan berkenaan dengan infrastruktur transportasi masa depan; 
• Mengembangkan kebijakan berkenaan dengan aspek transportasi;
• Menerbitkan izin lisensi kendaraan (alat) berat, dan rute bus; dan
• Pengelolaan parkir badan jalan (on-the street) maupun fasilitas parkir di luar badan jalan (off-the street) yang merupakan aset pemerintah.

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

• Menjalankan program pekerjaan umum dan rencana tata ruang di daerah;
• Mengembangkan rencana dan kebijakan daerah berkenaan dengan pekerjaan umum dan rencana tata ruang; dan
• Pada dasarnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tanggung jawab yang sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, 

namun di lingkup daerah.

Sumber: Penulis.

2.3. Kendala, hambatan, dan 
tantangan

Analisis maupun diskusi dengan pemangku 
kepentingan terkait menunjukkan bahwa pendekatan 
implementasi cakup nilai saat ini terkendala kerangka 
regulasi dan kelembagaan yang terlalu kaku dan sulit 
diubah. Oleh karena itu, tantangan utama terletak 
pada peningkatan kapasitas pihak-pihak terkait, serta 
mendorong penggabungan mekanisme cakup nilai 
ke dalam pengembangan bisnis proyek infrastruktur 
berskala besar. 

Dengan menggunakan kerangka cipta nilai dan cakup 
nilai yang disajikan pada Tabel 1.3. , maka penilaian 
hambatan utama, kendala saat ini, dan tantangan masa 
depan dapat disajikan pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4: Identifikasi Hambatan, Kendala, dan Tantangan 
Pengaktif Cipta 
Nilai dan Cakup 

Nilai

Kendala
(Pandangan Saat Ini)

Tantangan
(Pandangan Masa Depan)

Pendekatan 
lintas sektor 
pemerintah

Saat ini hanya Kementerian Koordinator yang memiliki kewenangan untuk 
mengoordinasikan kebijakan antarkementerian dan lembaga negara, sedangkan 
setiap kementerian hanya dapat melaksanakan kebijakan yang ada dalam lingkup 
masing-masing kementerian.

• Pelaksanan value capture di masa depan akan menjadi domain antarsektoral 
yang memerlukan kemitraan dan koordinasi yang kuat antarkementerian dan 
lembaga negara yang relevan baik untuk pengembangan dan pelaksanaan 
mekanisme yang relevan. 

• Kemitraan yang kuat antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah 
perlu ditingkatkan untuk ‘menangkap’ manfaat peningkatan ekonomi. 

Rencana induk 
ekonomi masa 
depan investasi 
publik pada 
infrastruktur

Undang-undang penanaman modal bertujuan menarik investor, misalnya dengan 
menyediakan mekanisme insentif melalui pemotongan pajak (seperti pajak penghasilan 
dan pajak properti). Hal ini akan menghambat penerapan mekanisme cakup nilai 
yang bertujuan mengoptimalkan pungutan pajak dari investor dengan “menangkap” 
peningkatan nilai (ekonomi) atas lahan. 

• Detail penilaian peraturan investasi perlu untuk dilakukan, dan hasilnya 
menjadi acuan saat mulai menjajaki potensi implementasi instrumen value 
capture

• Beberapa instrumen value capture bisa saja tidak relevan dengan seluruh 
jenis bisnis dan industri, dan oleh karenanya perlu diselaraskan dengan 
masing-masing peraturan penanaman modal (investasi)

• Sebuah kampanye diperlukan untuk mengubah persepsi publik yang 
beranggapan bahwa mekanisme value capture merupakan hambatan baru 
atas investasi yang dilakukan oleh sektor swasta. 

Rencana 
pengelolaan lahan 
jangka panjang 
dan kerangka 
regulasi

Jenis lahan yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula dalam hal bagaimana 
pemegang hak dapat mengakses dan mengelola lahan tersebut. Artinya, sebuah 
pendekatan berbeda dibutuhkan untuk mengevaluasi dan menangkap nilai lahan 
tersebut (value capture).

• Perbedaan ‘tingkatan’ hak atas lahan harus dipertimbangkan saat 
mengembangkan instrumen value capture yang potensial di masa depan, 
potensi value capture yang lebih tinggi pada hak milik, dan potensi value 
capture yang lebih rendah pada hak pakai, dan seterusnya 

• Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan lahan untuk 
infrastruktur mengatur prosedur penilaian dampak pembangunan 
infrastruktur. Proses dapat terintegrasi dengan kasus/model bisnis yang ada 
pada setiap infrastruktur melalui penilaian dan penangkapan peningkatan 
nilai lahan oleh karena ‘kehadiran’ infrastruktur di atas/di sekitar lahan 
tersebut. 

Pembangunan 
perkotaan dan 
transportasi  yang 
terintegrasi

Otonomi daerah bermakna bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk pada 
aspek pelaksanaan mekanisme value capture yang lebih luas, bisa saja memerlukan 
keterlibatan dan persetujuan dari beberapa pemerintah daerah. 

• Beberapa kota dan kabupaten akan menghadapi tantangan yang berbeda-
beda dalam mengembangkan Rencana Detil Tata Ruang (“RDTR”) 
termasuk regulasi zonasi yang cocok dengan implementasi mekanisme 
value capture.

• Saat pemangku kepentingan pada daerah yang lebih maju seperti DKI 
Jakarta telah menjajaki berbagai potensi instrumen value capture, pemangku 
kepentingan pada daerah-daerah berkembang (semisal Palembang) 
harus mempertimbangkan bahwa pajak properti bukan satu-satunya 
sumber instrumen value capture yang potensial. Peningkatan kapasitas 
yang signifikan dan transfer pengetahuan diperlukan untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya implementasi value capture di daerah. 

• Kota seperti Palembang dan Jakarta berpotensi menghadapi risiko urban 
sprawl (pemekaran wilayah urban secara ‘serampangan’) dan memerlukan 
penegakan aturan yang lebih kuat berkenaan dengan rencana tata ruang.

Regulasi 
perpajakan yang 
berorientasi pada 
cakup nilai

• Terdapat beberapa saluran yang berbeda berkenaan dengan sumber pendapatan 
pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

• Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda pada setiap 
sektornya.

• Regulasi keuangan pusat maupun daerah mengenakan batasan bagi masing-masing 
tingkat pemerintahan untuk memungut pajak dan retribusi di luar yang telah diatur 
dalam undang-undang.

• Peraturan yang ada saat ini memungkinkan kebijakan penganggaran langsung 
(earmarking) secara spesifik pada belanja infrastruktur.

• Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak dapat langsung 
dialokasikan untuk pendanaan pembagunan proyek yang berhubungan dengan 
infrastruktur. Pajak dikumpulkan melalui mekanisme melting-pot (dikumpulkan 
secara terpusat), dan kebijakan earmarking pendapatan pajak membutuhkan 
reformasi sistem perpajakan secara signifikan.

• Detail strategi dan pengaturan mekanisme value capture melalui pajak dan 
retribusi bisa saja berbeda antara kota maupun kabupaten, bergantung 
pada peraturan keuangan masing-masing daerah.

• Pengaturan belanja infrastruktur yang bersumber dari value capture, 
memerlukan koordinasi antartingkat pemerintah untuk mendorong belanja 
yang efektif dan efisien, dengan pertimbangan peluang penerapan kebijakan 
earmarking relatif terbatas.

• Metodologi perhitungan pajak dan retribusi dapat ditinjau kembali dan 
direvisi kembali untuk mengoptimalkan dan menangkap lebih banyak lagi 
nilai lahan (value capture).

• Investasi pada infrastruktur dapat mendorong peningkatan aktivitas 
ekonomi khususnya di daerah, namun manfaat pajaknya (benefit) mengalir 
ke pemerintah pusat.

Sumber: Penulis.
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3. Kerangka Cipta Nilai (Value Creation)

Pelaksanaan value creation yang efektif memerlukan 
pengembangan kerangka value creation yang jelas, 
berdasarkan pada tujuan pembangunan infrastruktur 
ekonomi yakni untuk mendorong produktivitas ekonomi 
bagi industri dan masyarakat. Studi kasus internasional 
value creation berfokus pada empat aspek pendorong 
terciptanya value creation yaitu rencana pengelolaan lahan 
dan kerangka regulasi, pendekatan whole-of-government, 
rencana ekonomi, dan pendekatan pembangunan 
terintegrasi. Beberapa isu penting mengenai rencana 
pengelolaan lahan dalam jangka panjang di Indonesia serta 
kerangka regulasi telah diidentifikasi dan membutuhkan 
perhatian yang lebih serius ke depan.

3.1. Teori ekonomi value creation

Value creation harus menjadi pendekatan yang 
konsisten untuk penilaian dan peningkatan manfaat 
(ekonomi) yang berkesinambungan yang dihasilkan 
oleh investasi publik. Investasi sektor publik dalam 
pembangunan infrastruktur ekonomi ditujukan 
untuk mendorong peningkatan industri, bisnis, dan 

masyarakat dengan tujuan utama infrastruktur adalah  
mendorong peningkatan perekonomian.

Yoshino et al. mengkaji dampak produktivitas ekonomi 
selama bertahun-tahun atas investasi infrastruktur 
baik masa sebelum hingga masa setelah pembangunan 
proyek infrastruktur selesai. Ide utamanya adalah, 
tanpa adanya implementasi kebijakan/proyek, 
perubahan outcome antara penerima manfaat 
(beneficiary) dan bukan penerima manfaat (non-
beneficiary) akan tetap sama sepanjang waktu. 
Yoshino et al. mengamati bahwa proyek infrastruktur 
dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi 
dibandingkan dengan tidak adanya proyek tersebut, 
sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini. 
Ditemukan adanya peningkatan manfaat (benefit) 
setelah implementasi proyek infrastruktur tersebut, 
sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini oleh 
garis oranye. Tingginya produktivitas tidak hanya 
memberikan manfaat kepada pengguna langsung 
(direct users), namun juga kepada pihak ketiga dan 
masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: Yoshino et al. The “Highway Effect” in Public Finance: The Case of the Southern Tagalog Arterial Road Tollway in the Philippines. ADBI Working 
Paper Series No. 549. Asian Development Bank Institute.
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Gambar 3.1: Dampak Produktivitas Ekonomi Terhadap Investasi Infrastruktur
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Value creation harus direncanakan secara paralel 
dengan rencana menangkap peningkatan nilai 
ekonomi.8 Oleh karena itu value creation memerlukan 
kesinambungan penyediaan jasa infrastruktur untuk 

8 Peningkatan ekonomi (economic uplift) didefinisikan sebagai manfaat sosial ekonomi positif yang berwujud (tangible). Manfaat ini  terakumulasi di 
luar dari yang ditargetkan atas pembangunan infrastruktur maupun jasa pengadaannya secara langsung, namun muncul dari adanya jaringan aset, 
fungsi, dan pemangku kepentingan (stakeholders) (Cantos, Gumbau-Albert dan Maudos, 2005; Hulten, Bennathan dan Srinivasan, 2006; Hurlin, 
2006; Nakahigashi dan Yoshino, 2016). Pada literatur yang ada, peningkatan ekonomi (economic uplift) juga dapat merujuk kepada dampak biaya 
eksternal, dampak manfaat berlebih (spillover effects), dampak jaringan, dan/atau dampak tidak langsung.

memaksimalkan nilai (ekonomi) atas investasi 
infrastruktur tersebut dan mendorong peningkatan 
produktivitas bisnis.

Tabel 3.1: Faktor Pendorong (Enablers) dari Pengalaman (Best Practices) Internasional
1. Pendekatan Seluruh Pemerintahan
Area Pengalaman Terbaik Rencana Strategis VCC  akan menyajikan 

peluang implementasi PCC, sekaligus dengan nilai 
indikatifnya. Detil Rencana VCC akan disusun 
berdasarkan full business case.

Kerangka Value creation dan Value capture Victoria 
menjabarkan parameter-parameter yang digunakan 
untuk mengimplementasikan Value creation dan 
Value capture, seperti jenis proyek/program yang 
membutuhkan rencana VCC

Lembaga maupun badan pemerintahan sebagai 
sponsor atas proyek akan bertanggungjawab atas 
penyusunan pengajuan (Statement of Intent) proyek 
yang terdiri dari tujuan proyek, serta rencana VCC 
untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian 
yang berwenang. (Negara Bagian Victoria, Australia, 
Februari 2017, atau VCC).a 

Mendorong Kerangka dan 
Pembuatan Undang-
Undang

• Kerangka value capture dan value creation menentukan besaran hasil yang diharapkan, termasuk menjadi 
pedoman dalam penerapan mekanisme yang sesuai untuk menciptakan (create) dan menangkap 
(capture) nilai (ekonomi) atas investasi publik pada infrastruktur.

• Mendorong perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kerangka 
value creation dan value capture

Kolaborasi Lintas 
Kementerian dan Lintas 
Departemen

• Value capture sering digunakan oleh entitas tertentu, namun demikian value creation merupakan upaya 
bersama (kolaboratif) antarkementerian yang relevan dan kompeten untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. 

• Memperluas fokus yang lebih besar dari pencapaian tujuan proyek individual dan menggunakan 
pendekatan yang lebih luas dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan lainnya.

• Mempertimhangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas – termasuk tujuan dari 
badan/ lembaga lain atas proyek yang sedang dipertimbangkan (untuk dibangun).

• Memastikan keselarasan antara kebijakan, strategi, dan legislasi (pembuatan peraturan perundang-
undangan). [Lihat VCC]. 

Pendanaan dan Pengadaan 
yang Inovatif

• Perubahan cara pandang (mindset) dari model government-pays (pendanaan proyek oleh pemerintah) 
dan model user-pays (pendanaan proyek oleh pengguna) menjadi model beneficiary-pays (pendanaan 
proyek oleh penerima manfaat) yang ditetapkan melalui upaya pemerintah yang konsisten dan sinergis 
untuk meningkatkan nilai (ekonomi) atas kebijakan publik (public action).

• Mempertimbangkan seluruh bentuk potensial dari value creation dan kelompok penerima manfaat 
(beneficiaries) yang dapat manfaat potensial lebih luas lagi dibandingkan pengguna langsung dari 
proyek tersebut.

• Memanfaatkan inovasi dan keahlian sektor swasta dengan menggunakan spesifikasi berbasis output 
dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja dalam pengadaan, untuk mendorong nilai (ekonomi) aset 
dan jasa yang lebih baik (seperti kualitas yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, lebih tepat waktu, 
dan lebih aman). [Lihat VCC]

2. Rencana Induk Perekonomian (Economic Master Planning)
Area Pengalaman Terbaik Skema pendanaan Crossrail di Inggris 

berdasarkan pada analisis business case yang 
mendalam yang mengestimasi manfaat (benefit) dan 
mengidentifikasi penerima manfaat (beneficiaries) 
infrastruktur/fasilitas Elizabeth Line, yang 
memungkinkan pemerintah untuk melakukan 
negosiasi besaran kontribusi bersama dengan entitas 
usaha yang diuntungkan dari proyek tersebut melalui 
peningkatan akses terhadap pasar tenaga kerja dan 
peningkatan nilai aset propertinya dibandingkan yang 
lain. [Buck, M. Crossrail UK]
The South Asia Subregional Economic Cooperation 
(SASEC) adalah kerjasama strategis antara 
Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Myanmar, 
Nepal, and Sri Lanka pada kemitraan berbasis proyek 
yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan 
regional, meningkatkan peluang ekonomi, dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang 
ada di kawasan tersebut. Selain dikenal sebagai 
kawasan dengan potensi ekonomi yang sangat besar, 
Asia Tenggara juga merupakan “rumah” dari 800 
juta penduduk miskin, dan sangat membutuhkan 
industrialisasi dan penciptaan lapangan pekerjaan 
secara efektif. [SASEC]

Menciptakan Titik 
Aktivitas Ekonomi

• Rencana ekonomi menyediakan ruang bagi pemerintah maupun swasta untuk mengoptimalkan rencana 
dan realisasi pengadaan atas permintaan barang dan jasa. [SASEC]

• Pengadaan infrastruktur baru dapat menciptakan peluang ekspansi pasar barang untuk perusahaan 
dan ekspansi pasar tenaga kerja untuk pekerja, membawa pasar lebih dekat kepada pelaku ekonomi 
melalui akses yang lebih baik serta peningkatan mobilitas (Yoshino, Helble, & Abidhadjaev, 2018).b

• Densifikasi kegiatan ekonomi menghasilkan efisiensi biaya, sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan 
secara ekonomi. 

Meningkatkan Manfaat 
(Benefit) atas Investasi 
Publik

• Sebuah pendekatan utama untuk menciptakan dan meningkatkan manfaat (benefit) atas investasi publik 
pada infrastruktur seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang tangguh, peningkatan aksesibilitas, dan 
peningkatan kualitas hidup.

• Bisnis model dan analisis biaya manfaat ekonomi menyajikan identifikasi yang jelas berkenaan dengan 
siapa yang akan menjadi penerima manfaat (beneficiaries) dan sejauh mana mereka akan diuntungkan dari 
bagaimana infrastruktur akan menciptakan nilai ekonomi pada wilayah dan sekitar wilayan pembangunan 
infrastruktur untuk tujuan justifikasi kontribusi dari penerima manfaat (beneficiary contributions).

Kolaborasi Pemerintah dan 
Swasta

• Rencana ekonomi untuk menciptakan kemitraan yang menguntungkan antara pemerintah dan sektor 
swasta.

• Kerangka yang jelas dan transparan untuk meningkatkan partisipasi swasta, membuat model mekanisme 
insentif berbasis kinerja seperti spesifikasi berbasis output dan mekamisme pembayaran berbasis kinerja. 

Data Ekonomi tentang 
Arus Material (Bahan 
Baku)

• Bank data dan statistik pemerintah yang dikumpulkan secara konsisten baik pada level pusat hingga 
daerah, untuk mendorong analisis ekonomi investasi publik yang dapat diandalkan (robust) pada seluruh 
level pemerintahan. 

• Data yang terintegrasi, lengkap, terbaru (up-to-date), dan sangat representatif (atas kondisi saat ini) 
dengan cakupan dan metodologi yang konsisten serta tersedia untuk publik.

(bersambung ke halaman berikut)

Kerangka Cipta Nilai (Value Creation)
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Tabel 3.1: Faktor Pendorong (Enablers) dari Pengalaman (Best Practices) Internasional
3. Rencana Pemanfaatan Lahan Jangka Panjang dan Kerangka Regulasi
Area Pengalaman Terbaik Dengan ketentuan berdasarkan skema perencanaan untuk merelisasikan 

outcome kebijakan di Victoria.

Pemerintah negara bagian Victoria saat ini telah mendorong kontrol 
perencanaan yang baru yang dapat mendorong peningkatan imbal/manfaat 
(benefit) hasil investasi publik (Negara Bagian Victoria, Australia, Februari 
2017) atau VCC).a 

Pembangunan dan 
Perencanaan Terintegrasi 
ditujukan untuk:
• Kualitas hidup yang tinggi
• Ekonomi yang kompetitif
• Kelestarian lingkungan

• Rencana induk (master plan) visioner yang melingkupi pemanfaatan lahan dan 
transportasi dalam jangka panjang (hingga 40-50 tahun mendatang), untuk 
memastikan bahwa pembangunan akan berkelanjutan (sustainable), sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan.

• Rencana tata ruang seringkali ketinggalan dengan perkembangan zaman, atau 
juga adanya kesenjangan (gap) seperti misalnya perencanaan tersebut ada pada 
level provinsi, tapi pada level di bawahnya justru perencanaan ini tidak ada.

• Rencana pengelolaan lahan dan air dalam jangka panjang menyajikan strategi 
untuk proyeksi dalam mendukung/mengantisipasi peningkatan populasi 
dan pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan ketersediaan lahan dan air 
yang cukup untuk generasi mendatang (anak cucu), sekaligus memastikan 
peningkatan kualitas hidup di masa sekarang.  

• Strategi yang ada kemudian diterjemahkan ke dalam perencanaan induk (master 
plan) sebagai panduan pembangunan selama 10 hingga 15 tahun ke depan, 
mendorong integrasi kegiatan ekonomi, pemanfaatan lahan, dan infrastruktur 
transportasi yang lebih baik (Urban Re-Development Authority, 2019).f

Area Pengalaman Terbaik Konversi pemanfaatan lahan dan zonasi ulang untuk kepadatan yang 
lebih tinggi di Hudson Yards, NY, US

Hudson Yards di Kota New York dilakukan zonasi ulang untuk merealisasikan 
pembagunan perkotaan dengan pemanfaatan lahan yang lebih padat (very dense 
mixed-urban development) yang saat ini akhirnya menjadi pusat aktifitas bisnis 
untuk industri kreatif dan industri jasa pendidikan. Hudson Yards mengadopsi 
skema zonasi yang fleksibel, yaitu floor area ratio (FAR) yang menentukan 
kepadatan lahan untuk pengelolaan lahan diatur dalam bentuk kisaran 
(range), dengan kisaran FAR dasar dan maksimum ditujukan untuk menyajikan 
fleksibilitas dan menangkap (capture) nilai (ekonomi) yang maksimum.g

Zonasi yang Fleksibel 
ditujukan untuk:
• Mixed-use, compact 

developments pada 
wilayah strasiun transit

• Zonasi berfokus pada pemanfaatan lahan dan aspek densitas (kepadatan), 
dan juga menjadi instrumen yang relevan untuk pemerintah untuk mendorong 
partisipasi pengembang dari pemerintah dan swasta untuk berkontribusi pada 
kegiatan perekonomian yang terkonsentrasi dan peningkatan nilai (ekonomi) 
properti pada wilayah yang sedang dan akan dikembangkan.  

• Kerangka regulasi yang dapat diandalkan (robust) untuk melaksanakan Rencana 
Penggunaan Lahan dan Air dalam jangka panjang harus secara jelas menentukan 
di mana pembangunan akan dilakukan, dan pada tingkat kepadatan seperti apa, 
untuk menghindari konversi lahan yang tidak berkelanjutan (unsustainable land 
conversion) khususnya lahan yang secara khusus ditujukan untuk konservasi, 
kelestarian (preservation), dan perlindungan lahan (protection).

• Spekulasi tanah menyebabkan akuisisi lahan menjadi sangat mahal bagi 
pemerintah. Untuk mencegah hal tersebut, maka peraturan yang ada harus 
secara jelas mengatur proses penggunaan domain utama, termasuk di dalamnya 
aturan untuk menentukan kompensasi yang sesuai (reasonable).

• Zonasi yang fleksibel berkenaan dengan floor area ratio (FAR) untuk 
merealisasikan intensitas pemanfaatan lahan yang optimal pada level kota, dan 
pada wilayah sekitar stasiun transit. Dalam hal ini, zonasi yang fleksibel tidak 
hanya bermakna “konversi pemanfaatan lahan yang fleksibel.” Contohnya FAR 
dapat dirancang dengan baik secara proporsional mendekati stasiun transit 
(Salat & Olivier, 2017).

• Perubahan manfaat (margin) fleksibilitas zonasi harus dimasukkan untuk 
pengalihan hak pengembangan di antara jenis pengelolaan yang berbeda 
dikarenakan pasar cenderung berubah-ubah dan mendorong sektor swasta 
untuk menyesuaikan intensitas pembangunan berdasarkan kebutuhan pasar 
(Salat & Ollivier, 2017).g 

Sistem Administrasi dan 
Pengelolaan Lahan yang 
Andal (Robust) untuk 
mendorong:
• Kejelasan dan kepastian 

kepemilikan (lahan)
• Akusisi dan disposisi 

lahan yang berorientasi 
masa depan (forward-
looking view) 

• Sistem administrasi dan pengelolaan lahan yang transparan, akurat, responsif, 
dan efisien.

• Sistem survei dan pendaftaran lahan, perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan 
kejelasan dan kepastian kepemilikan (lahan), sehingga pasar (lahan) dapat 
berfungsi dengan baik secara efektif dan efisien.

• Sebagai contoh, masyarakat di Singapura dapat mengakses informasi properti 
dan informasi survei lahan melalui Singapore Land Authority’s Integrated Land 
Information Service (INLIS) dalam bentuk rencana dan peta kadaster. 

• Kebijakan dan pembuatan peraturan perundang-undangan (legislasi) akusisi 
lahan secara efektif dan berorientasi masa depan, dan pandangan strategis 
berkenaan dengan disposisi aset publik inti dan non-inti (core and non-core 
public assets).

Tinjauan strategis disposisi lahan dan properti publik (core and non-core 
public land and properties) inti dan non-inti di Filipina 

The Bases Conversion and Development Authority di Filipina memiliki 
kewenangan untuk melakukan transformasi bekas pangkalan militer dan 
properti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, dengan kemitraan bersama 
dengan sektor swasta, berdasarkan prinsip integritas, excellence dan efisiensi 
pada pengelolaan sumber daya pemerintah. Tujuan utamanya adalah 
menciptakan masyarakat perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban 
communities) untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Filipina. [BCDA]i 

(bersambung ke halaman berikut)
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4. Integrated Development Approach
Area Pengalaman Terbaik Ide utama TOD di Hong Kong, China menganut prinsip bahwa fasilitas 

perkotaan, peluang kerja, fasilitas perbelanjaan, dan pemukiman/
perumahan di sekitar hub transit dapat mendorong penggunaan fasilitas 
transportasi publik dan fasilitas transportasi non-bermotor lainnya.  
Rencana tata ruang Hong Kong, China dikembangkan dengan prinsip 
pembangunan berbasis rel dan komitmen untuk mendapatkan hasil yang 
optimal (doing more with less). Zonasi lahan dibagi berdasarkan koefisien 
lantai bangunan (KLB) yang maksimum (rasio luasan lantai bangunan 
terhadap total luasan lahan di mana Gedung tersebut dibangun), dengan 
tingginya tingkat kepadatan bangunan gedung yang pembangunannya 
diizinkan berada langsung di atas atau di dekat stasiun kereta.  Integrasi 
rencana pemanfaatan lahan dan transit berhasil membuat 75% penduduk 
dan 84% pekerjaan di Hong Kong, China berada pada radius kurang dari 1 km 
dari stasiun transportasi masal. Mass Transit Railway Corporation (MTRC) 
pemerintah mengoperasikan model bisnis rail-plus-property yang mencakup 
peningkatan nilai properti yang dihasilkan atas infrastruktur jalan rel (railway) 
yang baru, lalu pendapatan dari pembangunan properti digunakan  untuk 
mendanai pembangunan/konstruksi serta operasionalisasi infrastruktur 
termaksud. [WB TOD]

Pembaharuan Perkotaan di Singapura. 
Keberhasilan Singapura menjadi kota perdagangan di masa penjajahan 
menyebabkan ledakan populasi, dan menimbulkan kawasan kumuh perkotaan. 
Singapura tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dan penciptaan lapangan kerja, namun juga pada peningkatan kesejahteraan 
sosial. Kebijakan seperti memindahkan pedagang asongan ke pusat 
jajanan serta mengadopsi pendekatan mixed-used untuk membangun ruko 
(rumah toko) misalnya, dapat mengatasi tantangan sulitnya memindahkan 
penduduk maupun kegiatan bisnis. Meningkatnya wilayah terbuka hijau 
dan berkurangnya polusi udara mendorong peningkatan kualitas hidup 
yang berkelanjutan.j 

Pengaturan tata letak 
(Placemaking)

• Nilai lahan pemukiman muncul dari masyarakat yang dinamis dan produktif 
(sustainable and vibrant) di mana mereka dapat mengakses peluang kerja, 
fasilitas perbelanjaan, dan fasilitas jasa lainnya hanya dengan berjalan kaki atau 
menggunakan sepeda, dan dapat menikmati manfaat-manfaat lain misalnya 
efisiensi biaya transportasi, akses yang lebih mudah terhadap fasilitas perkotaan, 
termasuk pendidikan dengan kualitas tinggi; dan fasilitas kesehatan yang 
berkualitas. [WB TOD]

• Pembaruan perkotaan (urban regeneration) ditujukan untuk meningkatkan 
nilai lahan potensial yang sebelumnya telah mengalami stagnasi. [CLC Urban 
Redevelopment].j 

Integrated transport 
planning

• Memungkinkan transfer antara berbagai moda transportasi, khususnya jaringan 
mobilitas ke dalam dan keluar dapat tersedia dengan baik sehingga dapat 
meningkatkan cakupan layanan dari daerah yang potensial (daerah asal ke daerah 
tujuan). Hal ini tentunya dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi 
umum

Public commons • Fasilitas publik dapat dimanfaatkan melalui optimisasi manfaat atas penggunaan 
lahan dan peningkatan efisiensi instalasi pekerjaan umum. [CLC Urban 
Redevelopment]

• Contohnya, fasilitas publik seperti parkir dan ruang hijau menghubungkan aspek 
keberlanjutan (sustainability), pemukiman (housing), dan mata pencaharian 
masyarakat (livelihood). Di sisi lain ruang bawah tanah dapat dimanfaatkan 
untuk sarana-prasarana perkotaan (utilities) dan transportasi, sehingga dapat 
menciptakan peluang cakup nilai (value capture) komersial.

BCDA = Bases Conversion and Development Authority, FAR = floor area ratio, INLIS = Integrated Land Information Service, MRTC = Mass Transit Railway Corporation, SASEC = South Asia Subregional 
Economic Cooperation, TOD = transit-oriented development, UK = United Kingdom, VCC = value creation and value capture.
Note: The floor area ratio (FAR) is the ratio of a building’s total floor area to the size of the plot of land on which it is built.
a Government of the State of Victoria, Australia. 2017. Victoria’s Value Creation and Value Capture Framework: Maximising Social, Economic and Environmental Value from Infrastructure Investment. Melbourne. 
https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-02/Victorias-Value-Creation-Capture-Framework.pdf.
b N. Yoshino, M. Halble, and U. Abidhadjaev, eds. 2018. Financing Infrastructure in Asia and the Pacific: Capturing Impacts and New Sources. Tokyo: Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/
sites/default/files/publication/394191/adbi-financing-infrastructure-asia-capturing-impacts-and-new-sources.pdf.  
c In 2001, Crossrail Limited was established to build the new Elizabeth Line through Central London. It is a wholly owned subsidiary of Transport for London, as part of London’s integrated transport network. 
Over 60% of Crossrail’s funding requirement of £17.8 billion in 2019 (£14.8 billion in 2010) has been provided by identified beneficiaries, including other parts of the public sector, London residents, and 
London businesses. One of the biggest sources of revenue was the Business Rate Supplement, which was paid by all businesses in London. The Business Rate Supplement provided a secure revenue, on 
which Transport for London raised £3·5 billion of debt with an initial repayment tenure of 15 years. 
d M. Buck. 2017. Crossrail Project: Finance, Funding and Value Capture for London’s Elizabeth Line. Civil Engineering. 170 (CE6). pp. 15–22. https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jcien.17.00005.
e In this subregion, urban population growth has outpaced urban infrastructure development, with 200 million living in slums. This required development, and SASEC has aimed to invest $2.4 trillion by 
2020 to address its infrastructure gap. Building transport corridors, while developing the areas alongside and between those corridors, is part of the goal of sustainable development. This approach extends 
the benefits of economic transformation and growth to more of the population in the development corridors. Planning and/or development is currently underway for three economic corridors in Bangladesh, 
India, and Sri Lanka. The developments in the corridors include: (i) a high-speed transportation network (rail and road), (ii) ports with state-of-the-art cargo-handling equipment, (iii) modern airports, 
(iv) special economic regions and industrial areas, (v) logistics parks and transhipment hubs, (vi) knowledge parks focused on industrial needs, and (vii) complementary infrastructure such as townships 
and real estate. SASEC: South
Asia Subregional Economic Cooperation. Economic Corridor Development.
 https://www.sasec.asia/index.php?page=economic-corridors in. 
f Urban Redevelopment Authority (Singapore). Concept Plan 2011 and MND Land Use Plan. https://www.ura.gov.sg/Corporate/Planning/Concept-Plan/Land-Use-Plan. 
g S. Salat and G. Ollivier. 2017. Transforming the Urban Space through Transit-Oriented Development: The 3V Approach. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26405. 
h Government of Singapore, Singapore Land Authority, Integrated Land Information Service (INLIS). https://www.sla.gov.sg/inlis/.
i Government of the Philippines, Bases Conversion and Development Authority (BCDA). https://www.bcda.gov.ph/. 
j Centre for Liveable Cities (CLC). 2016. Urban Redevelopment: From Urban Squalor to Global City. Singapore: CLC. https://www.clc.gov.sg/docs/default-source/urban-systems-studies/uss-urbanredevelopment.
pdf.

Sumber: Penulis.
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3.2. Studi kasus value creation

Pada dasarnya aktivitas value creation adalah hal 
yang relatif biasa namun demikian implementasinya 
dalam sebuah kerangka kebijakan adalah hal yang 
relatif baru. Tinjauan kebijakan pada kasus-kasus 
value creation berbasis kebijakan yang ada di negara 
lain mengidentifikasi empat hal penting yang dapat 
mendorong value creation: 1. rencana pemanfaatan 
lahan dan kerangka regulasi, 2. pendekatan whole-of-
government, 3. rencana perekonomian, dan pendekatan 
pembangunan yang terintegrasi. 

Pengalaman internasional value creation 

Tabel 3.1 menunjukkan faktor pendorong (enablers) 
yang diturunkan dari tinjauan berbagai sumber, yang 
disajikan pada bagian akhir. 

Cipta nilai pada pembiayaan infrastruktur

Cipta nilai dapat dilakukan dengan membiayai investasi 
infrastruktur yang produktif untuk mendorong 
pertumbuhan produktivitas ekonomi.

Sumber utama pembiayaan infrastruktur disajikan 
di bawah ini bersama dengan masing-masing tingkat 
risiko yang melekat pada investasi pembangunan 
infrastruktur. 

Perbedaan utama atas investasi publik dan sektor 
swasta terletak pada siapa yang akan menanggung risiko 
gagal bayar. Investor swasta cenderung mencari jalan/
alternatif lain kepada pemerintah melalui mekanisme 
pembayaran seperti ketersediaan dan jaminan 
pembayaran jika terjadi penurunan pendapatan. 
Sementara untuk aspek keuangan publik Kementerian 
Keuangan merupakan lembaga pemerintah yang 
memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban 
pemerintah, termasuk tersedianya pembayaran dan 
jaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur.

Pengambil kebijakan memerlukan strategi khusus 
untuk memastikan bahwa investasi pada akhirnya 
dapat memberikan imbal hasil, terlepas dari apakah 
investasi itu dilakukan oleh pemerintah maupun 
sektor swasta. Cipta nilai (value creation) dan cakup 
nilai (value capture) dapat memberikan kepastian (atas 
tersedianya imbal hasil investasi), melalui analisis 
biaya-manfaat ekonomi yang komprehensif.

Terdapat begitu banyak tantangan untuk mengubah 
fokus paradigma bahwa proyek infrastruktur 
bergantung pada pembiayaan pemerintah saja. 
Contohnya dalam kasus pembangunan pemukiman 
konvensional dan perkotaan konvensional yang 
memiliki keterbatasan sebagai berikut:

Tantangan pembiayaan pembangunan pemukiman 
konvensional

Tabel 3.3: Sumber Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Utama Turunan Sumber Mekanisme
Publik Pusat Pembiayaan obligasi (yang disokong 

oleh pajak, pendapatan dari tiket 
pengguna, kontribusi penerima 
manfaat)

Daerah

Institusi pembangunan Loans and grants
Swasta Keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

Perusahaan swasta
Pembiayaan obligasi

Keuangan proyek KPBU
Non-KPBU

PPP = public–private partnership.
Sumber: Penulis, N. Yoshino, M. Helble, and U. Abidhadjaev, eds. 2018. Financing 
Infrastructure in Asia and the Pacific: Capturing Impacts and New Sources. Tokyo: 
Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/sites/default/files/
publication/394191/adbi-financing-infrastructure-asia-capturing-impacts-and-
new-sources.pdf

Tabel 3.2: Keuangan Publik Vs. Modal Swasta
Keuangan 
Publik

Penyertaan modal negara berasal dari pemerintah pusat, provinsi, hingga 
kabupaten/kota, ditambah bank pembangunan dan bank pembangunan 
multilateral seperti World Bank, ADB, atau Islamic Development Bank.

Private 
Capital

Modal swasta memiliki dua bentuk utama: keuangan perusahaan (pada 
neraca, dari sumber daya yang dimiliki sendiri oleh perusahaan infrastruktur) 
dan keuangan proyek, yang merupakan kesepakatan kontrak pembiayaan 
untuk infrastruktur.

Penyertaan modal negara mendominasi negara-negara yang ada di Asia, khususnya di 
China. Di antara negara-negara ASEAN, Goldman Sachs (2013) memperkirakan besaran 
penyertaan modal negara atas pembiayaan infrastruktur mencapai 90% di Filipina, 80% 
di Thailand, 65% di Indonesia, dan 50% di Malaysia. Upaya-upaya masih terus dilakukan 
pada negara-negara ASEAN ini untuk mengubah proporsi pembiayaan tersebut.

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations.
Sumber: Goldman Sachs. 2013. ASEAN’s Half a Trillion Dollar Infrastructure 
Opportunity. Asia Economic Analyst No: 13/18. New York; N. Yoshino, M. Helble, 
and U. Abidhadjaev, eds. 2018. Financing Infrastructure in Asia and the Pacific: 
Capturing Impacts and New Sources. Tokyo: Asian Development Bank Institute. 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/394191/adbi-financing-
infrastructure-asia-capturing-impacts-and-new-sources.pdf. 
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Untuk membiayai pembangunan, pengembang 
swasta secara keuangan terbatas pada off-book sales 
(penjualan yang membuat terjadinya penurunan 
inventori dan peningkatan harga pokok penjualan 
(HPP)) dan neraca keuangan perusahaan. Oleh karena 
itu pengembang swasta hanya berinvestasi secara 
langsung pada pembangunan real estate.    

Hal ini justru mendorong pembangunan pada satu 
titik tertentu saja, yang tidak terintegrasi baik dengan 
titik-titik lainnya. Femonena ini disebut sebagai island 
development yang tertutup dari pembangunan daerah-
daerah sekitarnya, yang juga memberikan hambatan 
bagi pengembangan infrastruktur berkelanjutan pada 
sekitar wilayah tersebut.

Tantangan pembiayaan perkotaan konvensional

Pendekatan konvensional pada dasarnya memberikan 
konsesi lahan kepada pengusaha, yang secara intrinsik 
membatasi integrasi sehingga membatasi cakupan 
realisasi nilai (ekonomi) lahan.9 Kehadiran investor 
sangat dibutuhkan untuk menciptakan penghubung 
zona industri utama.

Namun demikian kecilnya cakupan ini justru 
menyebabkan kebingungan berkenaan dengan mana 
yang lebih dulu harus dimulai (analogi apakah 
ayam atau telur yang ada terlebih dahulu). Karena 
terbatasnya integrasi, wilayah perkotaan konvensional 
cenderung tidak memiliki infrastruktur pendukung 
ekonomi maupun sosial, sehingga sulit mendapatkan 
komitmen dari investor utama dan pada akhirnya 
memperburuk situasi dengan tidak adanya komitmen 
investasi untuk dukungan infrastruktur ekonomi dan 
sosial termaksud.

Tanpa adanya infrastruktur sosial, maka realisasi 
pembangunan infrastruktur ekonomi yang seharusnya 
dapat mendorong produktivitas dalam perekonomian 
termaksud pun akan berkurang. Hal ini kemudian 

9 Profesor Winarso dari ITB mengungkapkan bahwa pembangunan perkotaan baru di wilayah pinggir Jakarta telah menciptakan segregasi perkotaan dan 
hanya pembangunan berorientasi profit. Infrastruktur sosial yang dibangun sebagai bagian dari persyaratan pemberian izin pembangunan hanya memberikan 
manfaat kepada masyarakat golongan menengah ke atas, dan relatif tidak terjangkau bagi masyakat lokal. Munculnya pembangunan kota yang didorong 
oleh profit, mengakibatkan penduduk asli harus membayar dampak eksternalitas negatifnya seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, kemacetan, dan 
gentrifikasi. Dikutip dari Orasi Ilmiah Haryo Winarso di ITB. “Pembangunan Lahan dan Perumahan yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin.” https: 
http://fgb.itb.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/2016-09-30-Orasi-Ilmiah-Prof-Haryo-Winarso.pdf. Retrieved 9 December 2019.

mengurangi ketersediaan biaya, sehingga pengembang 
akan mengandalkan sumber pembiayaan mereka dari 
neraca perusahaan untuk membiayai proyek-proyek 
mereka.  

Tantangan di atas semakin membatasi potensi cipta 
nilai (value creation) bagi pengembangan infrastruktur 
sehingga sulit bagi pemerintah untuk mendorong 
mekanisme cakup nilai (value capture) yang terpisah 
dari yang sudah ada seperti pajak dan pembayaran 
(oleh pengguna langsung fasilitas infrastruktur) karena 
manfaat ekonomi (benefit) tidak dapat dimaksimalkan. 

Beberapa produk keuangan yang dapat digunakan 
(sebagai sumber pembiayaan) dalam mekanisme cipta 
nilai (value creation) dan cakup nilai (value capture) 
disajikan sebagai berikut:

• Obligasi (Bonds) dan Obligasi Berwawasan 
Lingkungan (Green Bonds): Pendapatan yang 
stabil dari infrastruktur sosial dan ekonomi dapat 
disekuritisasi dan ditawarkan dalam bentuk 
obligasi. Obligasi pada dasarnya menawarkan 
likuiditas investor dan diversifikasi, termasuk 
menawarkan fleksibilitas pembiayaan proyek 
dalam jangka panjang.

• Produk pinjaman: Tingginya kepastian 
imbal hasil akan memberikan keamanan atas 
pinjaman campuran (mixed-type lending), tanpa 
ketergantungan pada bank maupun hibah, 
seperti pinjaman pemerintah (sovereign lending)/
pembiayaan campuran (blended financing)/
pembiayaan terstruktur berskala besar (structured 
financing)/pembiayaan proyek (project financing)

• Divestasi ekuitas/penawaran perdana (initial 
public offerings-IPOs) (seperti Real Estate 
Investment Trust (REITs)): Penyewaan properti 
yang stabil dan kepastian produktivitas investasi 
secara optimal, sebagai dampak dari cipta 
nilai (value creation) yang mendorong peluang 
divestasi ekuitas atau REITs.
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Di antara seluruh produk keuangan ini, pembiayaan 
obligasi pemerintah telah berhasil dilakukan pada 
pembangunan Hudson Yards di New York. Diagram 
sederhana di bawah ini menunjukkan pembiayaan 
melalui obligasi digunakan untuk investasi 
infrastruktur dalam skala besar. Lihat studi kasus 
Hudson Yards pada Lampiran 4.

3.3. Penilaian kerangka cipta nilai 
(value creation) Indonesia

Di tengah begitu banyaknya kendala cipta nilai (value 
creation) yang bersumber dari kerangka regulasi di 

Indonesia, terdapat satu peluang awal untuk untuk 
memasukkan prinsip cipta nilai (value creation) pada 
dokumen perencanaan pembangunan, termasuk bisnis 
model proyek infrastruktur.

Kerangka kebijakan dan regulasi Indonesia dinilai 
pada Bab 2 agar konsisten dengan kerangka cipta nilai 
(value creation) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4. 
Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi di mana cipta 
nilai (value creation) dapat didorong dan di bagian 
mana yang mungkin memerlukan perubahan.

Tabel 3.4: Penilaian Kerangka Cipta Nilai (Value Creation) Indonesia
Pendekatan seluruh pemerintahan (Whole-of-government approach)
Mendorong kerangka dan penyusunan undang-undang
Rujukan peraturan perundang-undangan:
• Undang-Undang N0. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah
• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah
• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataaan 

Ruang
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan

• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.16 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan 
Berorientasi Transit

• Pembuatan instrumen pajak baru membutuhkan perubahan undang-undang yang signifikan (amandemen) 
pada sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas sehingga sulit untuk 
berinovasi pada mekanisme perpajakan. Pemerintah daerah hanya boleh melaksanakan mekanisme perpajakan 
dan retribusi yang disebutkan pada undang-undang, selain daripada itu dilarang. Untuk jenis pajak tertentu seperti 
pajak properti, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 
meningkatkan pendapatan dari pajak properti. 

• Inkonsistensi antar undang-undang berkenaan dengan sistem perpajakan maupun retribusi daerah dan 
peraturan yang mengatur tentang tata ruang, khususnya yang berkenaan dengan hak pemerintah daerah 
untuk membebankan biaya atas pengalihan hak pembangunan. 

• UU No 28 Tahun 2009 tidak menyebutkan jual beli hak pembangunan sebagai bagian sumber pendapatan daerah yang 
diizinkan. Di sisi lain, peraturan tentang rencana tata ruang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalihkan 
hak pembangunan termaksud. 

Kolaborasi lintas kementerian dan lintas departemen • Diskusi serius antarpemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk beberapa jenis persiapan proyek perkotaan 
atau izin usaha.

• Pada praktiknya diskusi antarlevel pemerintahan yang berbeda, semisal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota telah terlaksana pada tahap persiapan di beberapa proyek infrastruktur.

Pengadaan dan pendanaan yang inovatif
Rujukan peraturan perundang-undangan:
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

• Indonesia telah mulai melaksanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu skema 
pembiayaan yang memungkinkan bagi aspek pengadaan infrastruktur. Namun demikian peraturan tersebut belum 
secara spesifik menyebutkan bagaimana model kontribusi dari penerima manfaat (beneficiary-pays models) 
dapat secara langsung mendukung skema pembiayaan yang ada pada KPBU (meningkatkan kemampuan keuangan 
representasi pemerintah dalam KPBU untuk menyediakan model pembiayaan dari pemerintah (government-pays model) 
atau ketersediaan pembiayaan (availability payments models), atau menyediakan dana talangan (viability gap funding) 
untuk mendorong model pembayaran oleh pengguna (user-pays business models)).

Perencanaan induk perekonomian (Economic master planning)
Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi • Terdapat beberapa contoh dari visi ekonomi yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain pada peraturan 

rencana tata ruang yang ada saat ini. Perencanaan ekonomi yang tidak terintegrasi dapat menurunkan keberlangsungan 
investasi (unsustainable investment environment).

Peningkatan manfaat (ekonomi) atas investasi publik
Rujukan peraturan perundang-undangan:
• Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan KPBU

• Persiapan proyek infrastruktur saat ini belum mewajibkan tim pelaksana proyek untuk mengidentifikasi penerima 
manfaat proyek. Analisis dampak ekonomi yang ada saat ini hanya digunakan untuk memberikan penjelasan tentang 
pentingnya proyek tersebut.

(bersambung ke halaman berikut)
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Table 3.4: Penilaian Kerangka Cipta Nilai (Value Creation) Indonesia
Perencanaan Induk Perekonomian (Economic Master Planning)
Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta • Tidak ada gap yang teridentifikasi.
Data ekonomi aliran material konstruksi • Data dan statistik secara konsisten dikumpulkan dari level pusat hingga daerah untuk mendorong analisis yang akurat 

berkenaan dengan investasi publik. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga terdepan dalam hal inventarisasi 
data dan informasi dari sektor-sektor yang berbeda. Anggaran telah dialokasikan untuk memperbaharui data setiap 
tahun, dan untuk melaksanakan sensus nasional sekali dalam tempo lima tahun sekali. Namun demikian, terdapat 
beberapa jenis data yang membutuhkan pembaharuan untuk mendukung analisis cakup nilai (value capture) dan 
cipta nilai (value creation).

Pemanfaatan lahan dan kerangka regulasi dalam jangka panjang
Perencanaan dan pembangunan yang terpadu

Rujukan peraturan perundang-undangan:
• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang
• Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

• Peraturan Menteri ATR/BPN No.16 Tahun 2018 tentang 
Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/
Kota

• Sistem perencanaan di Indonesia menganut sistem rencana induk visioner jangka panjang (selama 20 tahun ke depan), 
dan diperbaharui setiap lima tahun. Dokumen perencanaan tersebut dikembangkan berdasarkan kajian pembangunan 
pendahuluan yang kuat, analis dampak lingkungan, dan latar belakang perencanaan infrastruktur. Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) selanjutnya diturunkan menjadi (Rencana Detil Tata Ruang) untuk menjadi pedoman pembangunan 
selama 10 hingga 15-tahun ke depan. Namun demikian, perencanaan infrastruktur transportasi seringkali diputuskan 
sendiri-sendiri secara politik, sehingga tidak relevan dengan rencana tata ruang yang telah disepakati.

• Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen RTRW dan Strategi Ekonomi Jangka Panjang Daerah. Namun demikian, 
faktor ekonomi jangka pendek yang disebutkan pada RPJMD bisa saja tidak berlanjut dikarenakan adanya perubahan 
kepemimpinan.

• Rencana tata ruang seringkali tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan sering terjadi kesenjangan perencanaan, 
semisal perencanaan pada level provinsi sudah tersedia, namun justru pada level kabupaten/kota tidak disiapkan.

• Setiap pemerintah daerah berpatokan pada batas-batas daerah masing-masing untuk menyusunan perencanaan 
pembangunannya, sejalan dengan kebijakan desentralisasi pemerintah di mana setiap daerah memiliki kewenangan 
untuk merencanakan pembangunan pada masing-masing daerahnya. Walaupun fokus kebijakan ini dapat mendorong 
pemerintah daerah untuk berfokus pada optimisasi aset daerah, potensi peningkatan ekonomi dari aktifitas perekonomian 
suatu daerah seringkali memberikan dampak peningkatan ekonomi pada daerah lain. Perbedaan ini dapat diamati 
pada saat perencanaan pembangunan proyek transit berskala besar seperti jalur rel atau pembangunan jalan raya, 
dan dampak ekonomi yang dihasilkan pada sekitar wilayah transit tidak dapat dicakup dengan efektif karena masalah 
pada aspek koordinasi

Zonasi fleksibel
Rujukan peraturan perundang-undangan:
• Peraturan Menteri ATR/BPN No.16 Tahun 2018 tentang 

Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/
Kota 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan 

• Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 67 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit

• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia dan pedoman  peraturan yang relevan 
saat ini belum dapat mendorong konversi lahan yang berkelanjutan (unsustainable conversion of land), khususnya pada 
lahan untuk konservasi, untuk pelestarian, dan untuk perlindungan area pembangunan. Namun demikian, masih 
terdapat masalah terkait cara mendorong implementasi rencana hak pengelolaan lahan.

• Zonasi fleksibel yang berkenaan dengan KLB dalam rangka mengoptimalkan intensitas pengelolaan lahan, dan pengalihan 
hak pembangunan telah ada dalam sistem perencanaan di Indonesia. Namun demikian, belum ada panduan khusus 
terkait implementasi mekanisme jual beli KLB pada level kota.

Sistem administrasi dan pengelolaan lahan yang sehat 

Rujukan peraturan perundang-undangan:
• Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat 
Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 

• Indonesia saat ini melakukan transformasi pengelolaan lahannya melalui “Satu Kebijakan Satu Peta” dengan melakukan 
digitalisasi seluruh data lahan ke dalam satu sistem terintegrasi, yang diperbaharui setiap tahunnya. Namun demikian, 
proses modernisasi ini membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan komitmen anggaran yang lebih besar.

• Sistem pengelolaan lahan di Indonesia menggunakan beberapa jenis hak atas tanah, misalnya ‘hak pakai’ dan ‘hak sewa’. 
Strategi cakup nilai (value capture) yang berbeda dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kepemilikan tanah.

Pembangunan Perkotaan dan Transportasi Terintegrasi
Pengaturan tata letak (Placemaking) • Pengaturan tata letak (placemaking) digunakan sebagai salah satu strategi untuk menyusun rencana detil tata ruang 

(RDTR). Namun demikian, urbanisme taktis dapat terjadi karena kurang atau lambannya implementasi dari 
rencana pembangunan perkotaan secara formal.

Public commons • Pedoman nasional telah mendorong perencanaan infrastruktur yang sejalan dengan rencana penggunaan lahan. 
Namun demikian, karena kurangnya penegakan peraturan terkait perencanaan, proyek pembangunan perkotaan 
yang tidak direncanakan sebelumnya kerap kali terjadi, yang justru menjadi trade-off antara target investasi 
perkotaan terhadap kapasitas infrastruktur yang ada saat ini.

DKI = Special Capital Region (Jakarta), FAR = floor area ratio, GCA = government contracting agency, MOAASP/NLA = Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/
Head of National Land Agency, MPWH = Ministry of Public Works and Housing, PPP = public–private partnership.
Catatan: Floor area ratio (FAR) adalah perbandingan antara total luas lantai  bangunan dengan ukuran bidang tanah tempat bangunan tersebut dibangun.

Sumber: Penulis.

Kerangka Cipta Nilai (Value Creation)
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4. Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)

Untuk tercapainya implementasi cakup nilai (value 
capture) yang efektif, maka diperlukan identifikasi dan 
kuantifikasi dampak positifnya terhadap produktivitas 
ekonomi (misalnya peningkatan pendapatan pajak,  
produk domestik bruto (PDB) atau PDB per kapita, 
imbal hasil, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain) 
yang dihasilkan oleh peningkatan ekonomi karena 
adanya perubahan kebijakan atau investasi proyek 
infrastruktur. Selain itu, penerima manfaat utama (key 
beneficiaries) atas imbal hasil dari sisi ekonomi  atau 
komersial juga harus dapat diidentifikasi dengan baik. 
Kerangka cakup nilai (value capture) menyediakan 
perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk 
mempersiapkan peningkatan ekonomi. Mekanisme 
cakup nilai (value capture) diinventarisasi, misalnya 
kategori pajak dan retribusi. Selain itu kebijakan dan 
target yang mudah dilakukan serta dapat dilaksanakan 
oleh pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah 
juga harus diinventarisasi dengan baik.

4.1. Teori ekonomi cakup nilai (value 
capture)

Cakup nilai (value capture) adalah mekanisme  
yang mencakup peningkatan nilai ekonomi secara 
proporsional atas lahan tempat  aktivitas atau kebijakan 
investasi pemerintah, sebagai tambahan pendanaan di 
luar  model pembiayaan oleh pemerintah (government-
pays)  atau pembiayaan oleh pengguna (user-pays) 

Fokus kebijakan tersebut bukan untuk  meningkatkan 
pendapatan pajak, namun  untuk meningkatkan  
produktivitas ekonomi sehingga pendapatan dari sisi 
fiskal dapat mengalami  kenaikan.

Dibandingkan dengan pendekatan pasif yang ada saat 
ini, cakup nilai (value capture) direncanakan secara  
proaktif. Cakup nilai (value capture) merupakan 
bagian dari pendekatan yang maju dan bertahap untuk 
meningkatkan pendapatan pajak. Pendekatan ini 

mengidentifikasi penerima manfaat (beneficiaries) dan 
mengkuantifikasi manfaat yang akan dihasilkan (benefit). 
Pendekatan ini tidak hanya menggunakan mekanisme 
model pembiayaan oleh pemerintah (government-pays) 
atau pembiayaan dari pengguna (user-pays),  tapi juga 
pembiayaan dari penerima manfaat (beneficiary pays).

Dalam istilah ekonomi, cakup nilai (value capture) 
dapat dimaknai sebagai cakupan dampak positif 
terhadap  produktivitas ekonomi (peningkatan pajak, 
produk  domestik bruto (PDB), atau PDB per kapita, 
peningkatan imbal hasil, penyerapan tenaga kerja, 
dan lain-lain) yang dihasilkan dari peningkatan 
perekonomian yang timbul dari perubahan kebijakan 
pemerintah atau investasi proyek infrastruktur.

Fokus kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk 
peningkatan pendapatan pajak, namun pada 
peningkatan  produktivitas ekonomi sehingga 
pendapatan dari sisi fiskal dapat mengalami 
kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoshino dan Pontines 
(2015) pada pembangunan jalur rel di Batangas, 
Filipina menunjukkan adanya peningkatan pendapatan 
pajak pada Kota Batangas mencapai PHP (Philippines 
Peso) 622 juta dan PHP 652 juta sepanjang periode 
pembangunan. Sebelumnya pajak Kota Batangas 
adalah PHP 490 juta. Selama masa pembangunan, 
pekerja berdatangan ke wilayah tersebut sehingga 
meningkatkan PDB. Setelah jalan tol selesai dibangun, 
pendapatan pajak mencapai PHP 1.208 juta, lebih tinggi 
dua kali lipat jika dibandingkan dengan masa sebelum 
pembangunan dimulai. Kota-kota di sekitarnya, yaitu 
Kota Ibaan dan Kota Lipa juga mendapatkan manfaat 
dari pembangunan jalan tol tersebut. Kota Lipa 
mencatatkan peningkatan pendapatan pajak hingga 
PHP 371 juta pada tahun keempat.

Studi kasus mengenai pembangunan jalan tol di 
Batangas, Filipina semakin memperkuat pentingnya 
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cakup nilai (value capture). Pada dasarnya, cakup nilai 
(value capture) mempertimbangkan periode yang terus 
berjalan sebelum adanya permintaan dari pengguna 
sehingga membutuhkan perencanaan jangka panjang. 
Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa 
investasi infrastruktur tidak hanya menguntungkan 
daerah yang menjadi lokasi  investasi tersebut dibangun, 
namun juga dapat memberi manfaat ekonomi pada 
daerah-daerah di sekitarnya karena meningkatnya 
konektivitas yang dijembatani infrastruktur tersebut.

Saat ini proses pungutan pajak pada negara-negara 
berkembang cenderung tidak efektif  sebab kurangnya 
teknologi, buruknya tata kelola, dan tingginya biaya 
audit/administratif. Pemerintah di negara-negara 
berkembang menghadapi masalah yang sangat rumit 
tidak hanya pada aspek pelaksanaan pungutan pajak 
dan tantangan untuk mendorong kebijakan pajak, 
namun juga tentang bagaimana mengkuantifikasi 
dampak ekonomi dalam bentuk peningkatan 
pendapatan pajak dari banyaknya proyek infrastruktur 
yang sedang dibangun. 

Di samping memanfaatkan peningkatan pendapatan 
pajak, pemerintah juga dapat mencakup/
mengumpulkan pendapatan tambahan melalui 
pungutan langsung atas tiga kategori berikut, yaitu: 
tanggungan pengguna (user-pays), tanggungan 
pemerintah (government-pays), dan tanggungan 
penerima manfaat (beneficiary-pays), sebagaimana 
disajikan pada Tabel 4.1.

Negara-negara berkembang terus berjuang 
menciptakan kerangka tata kelola yang tepat dan 
efisien untuk mencakup nilai (ekonomi) melalui 
peningkatan pendapatan pajak. 

Sebagai langkah awal, pajak dan retribusi harus 
berdasarkan pada penilaian atas kesediaan publik 
untuk membayar secara sukarela (oleh pengguna, 
pemerintah,  investor, dan operator swasta). Harus 
ada mekanisme pemungutan pajak yang tepat dan 
proses pungutan yang efisien.

Oleh karena itu, kerangka cakup nilai (value capture) 
harus menggunakan pendekatan yang maju dan 
bertahap  guna menjalankan mekanisme cakup nilai 
(value capture) dari masing-masing sumbernya.

4.2. Pengalaman (best practice) 
negara lain untuk cakup nilai 
(value capture)

Baik pemerintah maupun sektor swasta dapat 
melaksanakan mekanisme cakup nilai (value capture) 
untuk mencakup manfaat ekonomi, sosial, dan 
lingkungan atas investasi infrastruktur. Pengalaman 
(best practice) negara lain umumnya menggunakan 
mekanisme berbasis pajak  dan retribusi. Sedangkan 
sektor swasta dapat menikmati manfaatnya dengan 
menggunakan mekanisme berbasis pembangunan.

Pemerintah dan sektor swasta dapat melaksanakan 
mekanisme cakup nilai (value capture) untuk 
mencakup manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan 
atas investasi infrastruktur

Sebenarnya upaya pemerintah untuk mengembalikan 
nilai peningkatan ekonomi secara proporsional pada 
investasi infrastruktur atau aktivitas pemerintah lainnya 
merupakan hal yang umum dilakukan. Pada banyak 
negara berkembang, kepemilikan lahan oleh swasta 
cukup signifikan, dan kemampuan pihak swasta untuk 
mengumpulkan/meningkatkan kepemilikan lahan 
memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat 

Tabel 4.1: Sumber Cakup Nilai (Value capture) dari Pemangku 
Kepentingan (Stakeholders) yang Berbeda

Pihak Sumber Nilai
Tanggungan 
pengguna (User 
pays)

Biaya yang dikenakan kepada pengguna atas penggunaan 
fasilitas infrastruktur (semisal biaya transportasi umum, tiket 
jalan tol, biaya penggunaan sarana dan prasarana publik, dan 
lain-lain).

Tanggungan 
pemerintah 
(Government Pays)

Pajak daerah (kabupaten/kota), pajak provinsi, dan pajak 
nasional, termasuk transfer dana pusat daerah yang mencakup 
pajak pendapatan dan properti; subsidi; pendanaan awal 
pemerintah; dan hibah (misalnya pendanaan dari pemerintah 
atas proyek yang layak secara ekonomi walaupun belum tentu 
layak secara bisnis (viability gap funding)). 

Tanggungan 
penerima manfaat 
(Beneficiary pays)

Investasi sektor swasta atau jenis pajak properti/bisnis lainnya.

Sumber: Penulis.

Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)
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dari konektivitas yang difasilitasi oleh pemerintah 
melalui investasi infrastruktur. Misalnya bangunan 
gedung milik sektor swasta yang letaknya berada pada 
atau dekat  dengan area stasiun transit dapat mengenakan 
biaya sewa yang lebih tinggi  karena adanya peningkatan 
akses bagi pelanggan dan akses terhadap pasar tenaga 
kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi. 

Bagian ini menyajikan contoh mekanisme cakup nilai 
(value capture) di Tabel 4.2 bagi pemerintah dan bagi 
pemilik lahan. Perlu digarisbawahi dan ditekankan 
bahwa seluruh mekanisme cakup nilai (value capture) 
ada yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, 
tapi ada pula yang tersedia baik bagi pemerintah dan 
sektor swasta. Ada beberapa contoh pemerintah bisa 
bertindak sebagai pemilik lahan atau pengembang 
melalui badan usaha milik negara. 

Tabel 4.3 dan 4.4 menyajikan deskripsi mekanisme 
cakup nilai (value capture), syarat utama implementasi 
cakup nilai (value capture), dan studi kasus  ketika 
mekanisme tersebut diterapkan.

4.3. Penilaian sistem perpajakan 
Indonesia yang sejalan dengan 
kerangka kerja cakup nilai (value 
capture)

Kerangka peraturan perundang-undangan atau  regulasi 
keuangan negara di Indonesia menggambarkan tingkatan  
atau tahapan  instrumen berbasis pajak  dan retribusi 
yang digunakan untuk mencakup nilai atas individu  
dan bisnis. Ini dilakukan melalui sistem keuangan 
nasional yang umumnya menggunakan pendekatan 
pengelolaan terpusat (melting-pot approach) karena 
terbatasnya potensi untuk melakukan alokasi langsung 
atas pendapatan tertentu (earmarking). Pada bagian ini 
juga membahas tentang analisis kesiapan potensi  untuk 
mengimplemetasikan instrumen cakup nilai (value 
capture) melalui mekanisme yang ada.

Pos anggaran

Pos anggaran keuangan negara telah dipetakan 
berdasarkan sumbernya melalui proses penganggaran 
dan belanja. Analisis pada kajian ini menunjukkan 
adanya efektivitas perpajakan termasuk peluang 
untuk menyesuaikan beban pajak guna mendorong 
perubahan perilaku/kebiasaan  masyarakat,  contohnya 
perpindahan dari penggunaan kendaraan pribadi 
menjadi pemanfaatan transportasi umum. Namun 
demikian, terdapat ketergantungan yang cukup 
signifikan  terhadap pajak yang bersumber dari kendaraan 
pribadi sehingga dapat mendorong ketergantungan 
pemerintah daerah (atas pajak kendaraan bermotor) 
yang berlawanan dengan kebijakan untuk mendorong 
pemanfaatan transportasipublik. Pasalnya hal ini dapat 
menurunkan pendapatan pajak daerah pada akhirnya. 

Jakarta menerima sumber pendapatan (pajak) dari 
pajak properti yang lebih besar  dibandingkan Makassar. 
Ini mencerminkan tingginya kepadatan bangunan 
gedung pada pusat kota yang dapat mendukung 
tingginya  produktivitas ekonomi.

Diagram pos anggaran antara Jakarta dan Makassar 
dianalisis untuk mengidentifikasi pendekatan value 

Tabel 4.2: Contoh Mekanisme Value Captures untuk Pemerintah 
dan Sektor Swasta di Indonesia 

Untuk Pemilik Lahan/Pengembang Untuk Pemerintah
1. Penjualan lahan 1. Pungutan  perbaikan
2. Penyewaan lahan 2. Biaya  pengembangan/dampak
3. Penjualan hak konsesi 3. Kontribusi  pengembang
4. Pendapatan atas jasa pengadaan 4. Peningkatan  lahan pemerintah
6. Dividen atas ekuitas 5. Transaksi  pajak properti
7. Divestasi ekuitas/IPO 6. Pajak atas nilai lahan
8. Penjualan hak pembangunan/ hak 

ruang angkasa 7. Peningkatan belanja pemerintah

9. Penyesuaian lahan kembali 8. Pajak bisnis
9. Pajak pariwisata
10. Pajak penghasilan

Untuk Pemerintah

Kebijakan cakup nilai (value capture) oleh pemerintah dapat menggunakan mekanisme 
berbasis pajak dan retribusi yang saat ini sudah ada dalam kerangka peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Pajak dan retribusi termaksud juga digunakan 
di banyak negara di dunia. Perbedaannya terletak pada ide untuk meningkatkan 
mekanisme berbasis pajak dan retribusi untuk cakup nilai (value capture). 

Untuk Pemilik Lahan/Pengembang Utama

Pemilik lahan atau pengembang utama  dalam hal ini adalah pemerintah  atau sektor 
swasta, atau bisa juga kolaborasi di antara keduanya. Kedua mekanisme nakup Nilai 
(value capture) dapat dilakukan oleh pemerintah saat pengelolaan/pengembangan 
lahan ketika pemerintah berposisi sebagai pemilik lahan dan/atau pengembang utama. 
Hal ini merupakan perangkat cakup nilai (value capture) yang memerlukan 
perencanaan dan regulasi yang matang yang memungkinkan pemerintah menerapkan 
zonasi sebagai salah satu instrumen cakup nilai (value capture) tanpa mengurangi target 
jangka panjang yang berkelanjutan untuk memperoleh manfaat dalam waktu dekat. 

IPO = initial public offering.  Sumber: Penulis.
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Tabel 4.3: Mekanisme Cakup Nilai (Value Capture) untuk Pemerintah 
Mekanisme Cakup 

Nilai (Value Capture) Deskripsi Ketentuan Utama Contoh

Pungutan Perbaikan 
(saat ini belum 
digunakan di Indonesia)

Pungutan perbaikan merupakan salah satu 
bentuk pajak atau retribusi pada lahan 
yang menghasilkan nilai (ekonomi)  karena 
adanya pembangunan atau pengembangan 
wilayah yang merupakan bagian dari investasi 
infrastruktur publik. Pungutan perbaikan ini 
dirancang untuk mencakup peningkatan nilai 
lahan yang digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur.

• Peraturan fiskal secara keseluruhan harus menyediakan 
mekanisme penilaian dan pemungutan pajak khusus pada 
level kabupaten/kota.  

• Penilaian properti dan sistem kadaster lahan yang akurat. 
[World Bank CRP]. a

• Pungutan perbaikan berkisar antara 30% hingga 60% dari 
total selisih peningkatan nilai lahan  sehingga pungutan 
perbaikan memerlukan kepastian besaran selisih 
peningkatan nilai lahan. [Peterson, 2008]b

Bogota saat ini melakukan investasi pekerjaan umum 
senilai $ 1 miliar yang bersumber dari pungutan perbaikan. 
Delapan kota lain yang lebih kecil digabung menyediakan 
$1 miliar lagi. Kebijakan pengenaan pungutan ini secara 
umum diterima oleh wajib pajak di Bogota dengan tarif 
yang relatif rendah. 
Untuk melakukan pengumpulan pajak/pungutan 
tersebut, maka Urban Land Institute menentukan 
wilayah-wilayah penting dan menghitung/mengestimasi 
manfaat (benefit) yang dihasilkan dari satu atau beberapa 
proyek, dihitung berdasarkan zona perkotaan, dengan 
memasukkan faktor manfaat (benefit) pada setiap proyek. 
[Betterment Levy, Lincoln Institute].c

Biaya Dampak 
Pembangunan 
(Diaplikasikan di SEZ 
Sorong, berdasarkan 
CMMA nomor registrasi 
7/2016)

Biaya dampak  pembangunan dirancang untuk 
membebankan biaya kepada pengembang 
sebagai biaya ekspansi infrastruktur yang 
dibutuhkan oleh pengembangan proyek 
mereka. Pertumbuhan ini mendorong 
kebutuhan ekspansi kapasitas infrastruktur 
untuk jalan, pasokan air, pembuangan 
air limbah, taman, dan fasilitas lainnya. 
[Peterson].b 
Pemerintah melakukan pungutan pajak/
retribusi ini dalam bentuk pungutan satu kali 
dalam satu periode, dibayarkan di depan dan 
pembayaran ini merupakan bentuk prekondisi 
atas penerimaan publik atas pengembangan 
lahan termaksud. [World Bank Urban 
Regeneration].d

• Perencanaan dan kapasitas analisis pada tingkat 
daerah yang kuat diperlukan untuk perencanaan dan 
biaya  pembaruan infrastruktur, sekaligus rancangan 
pendekatan untuk alokasi manfaat (benefit) pada lokasi/
proyek yang berbeda. 

• Eksekusi yang kuat atas rencana investasi publik.
• Formula yang transparan dan ketat pada perhitungan 

(memungkinkan pengembang untuk memproyeksikan 
biaya dampak pembangunan pada proyeks keuangan 
(financial pro forma)).a 

Biaya dampak pembangunan harus dapat disederhanakan 
agar dapat mencakup perubahan biaya infrastruktur. Di 
Mumbai misalnya, diestimasikan sekitar 10% dari biaya 
dampak pengembangan yang dikenakan pada biaya 
pembangunan baru dapat membiayai 40% hingga 50% 
dari seluruh kebutuhan investasi infrastruktur di daerah 
tersebut hingga dua dekade berikutnya. [Peterson] b 
Pemerintah melakukan pungutan pajak/retribusi ini 
dalam bentuk pungutan satu kali dalam satu periode, 
dibayarkan di depan dan pembayaran ini merupakan 
bentuk prekondisi atas penerimaan publik  terhadap 
pengembangan lahan termaksud. [The World Bank Urban 
Regeneration: Decision Tool].d

Kontribusi 
Pengembangan (Skema 
ini telah diterapkan di 
Jakarta  dan sebagian 
diakui dalam Perda 
DKI No. 67/2019 
dan Permenhub No. 
75/2015)

Developer exactions juga dapat dimaknai 
sebagai kontribusi pengembang. Hal ini juga 
dimaknai sebagai kewajiban pengembang 
untuk membangun infrastruktur fisik bagi 
publik. [World Bank Urban Regeneration]

Kewajiban ini merupakan kompensasi atas 
dihilangkannya pengenaan aturan mengenai 
bangunan gedung (pemanfaatan lahan 
yang lebih tinggi, kepadatan, atau sebagai 
kompensasi terhadap pelonggaran peraturan 
bangunan gedung pada proyek termaksud). 
Di sisi lain, biaya dampak pembangunan (yang 
diterapkan menggunakan formula yang berlaku 
secara menyeluruh), exactions diterapkan 
secara terpisah berdasarkan masing-masing 
kasus melalui negosiasi transaksi. [World Bank 
City Resilience Program].a 

• Regulasi tata guna lahan dan tata kota yang jelas dan 
norma konstruksi yang kuat (untuk penetapan kondisi 
dasar (baseline)).

• Kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan 
dan pelaksanaan (agar dapat memenuhi kewajiban 
pembangunan infrastrukturnya).

• Pendekatan jangkauan  publik secara komprehensif untuk 
menjelaskan proses developer exactions dan apa yang 
bisa diperoleh dari hal tersebut. [The World Bank City 
Resilience Program].a

Di Kairo, Mesir, developer exactions dalam bentuk 
pembangunan infrastruktur publik sebagai ganti 
dihilangkannya biaya pengalihan hak atas gurun yang 
dapat dikembangkan diharapkan dapat menyediakan jasa 
pengadaan infrastruktur perkotaan seluas 3.300 hektare 
pada lahan yang dikembangkan, tanpa adanya biaya yang 
dibebankan kepada pemerintah.

Jumlah dana mencapai $1,45 miliar dari investasi 
sektor swasta pada infrastruktur internal dan eksternal. 
Selain itu, 7% dari lahan budi daya harus diserahkan 
kepada pemerintah untuk pembangunan perumahan 
bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. 
[Peterson].b 

Pemanfaatan Tanah 
Pemerintah (Contoh 
di Indonesia termasuk 
lahan pada stasiun 
kereta api yang 
disewakan menjadi 
pertokoan kepada 
penyewa secara 
komersial)

Pengalihan aset milik publik (tanah  dan 
bangunan gedung) kepada pengembang 
swasta, di mana nilai ekonominya terealisasi 
secara langsung (jumlah penjualan) atau 
melalui penciptaan nilai pembangunan di 
masa depan  dan manfaat sosial ekonomi 
lainnya. [World Bank City Resilience Program].a 

• Ketersediaan aset publik yang tidak  dimanfaatkan   
secara optimal atau melalui konsolidasi/optimisasi 
optimalisasi aset.

• Nilai pasar aset publik dapat tercipta dengan jelas dan 
berpotensi untuk mengalami peningkatan nilai.

• Pemerintah harus secara efektif mengomunikasikan 
kepada masyarakat alasan dibalik pelepasan aset publik 
(kepada pengembang swasta untuk dikelola). 

• Entitas/lembaga/badan usaha milik negara harus 
memiliki kemampuan/kapasitas untuk bernegosiasi 
dengan pihak swasta agar  tercapai kesepakatan harga 
yang adil bagi kedua belah pihak (pemerintah dan 
swasta). [World Bank CRP].a 

Di Kairo, Mesir, pemerintah melakukan lelang gurun pasir 
seluas 2.100 hektare sebagai kota baru pada Mei 2007. 
Total nilainya mencapai $3,12 miliar, atau setara dengan 
kira-kira 10% dari total pendapatan pemerintah. Dana 
tersebut dimanfaatkan untuk  membiayai pembangunan 
infrastruktur internal dan jalan tol penghubung ke Cairo 
Ring Road .[Peterson].b 

(bersambung ke halaman berikut)

Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)
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Tabel 4.3: Mekanisme Cakup Nilai (Value Capture) untuk Pemerintah (continued)
Mekanisme Cakup 

Nilai (Value Capture) Deskripsi Ketentuan Utama Contoh

Pajak (Berlaku di 
Indonesia, contohnya 
dalam bentuk pajak 
bumi dan bangunan, 
pajak penjualan  
properti, pajak 
pendaftaran tanah, 
pajak hotel dan pajak 
hiburan)

Pajak merupakan sumber  pendapatan negara 
yang berkelanjutan/berulang. 
Selain dari pajak atas transaksi nilai (ekonomi) 
lahan dan properti, pemerintah juga dapat 
mengumpulkan pajak dari sumber lain,  
misalnya pajak perusahaan, pajak penghasilan, 
pajak penjualan, dan seluruh jenis sumber 
pajak yang didapatkan dari dampak 
eksternalitas pembangunan infrastruktur. 
[Yoshino, ESCAP]

Pajak tambahan juga dapat dinegosiasikan 
dan dipungut dari pemilik   properti yang 
diuntungkan/menerima manfaat (benefit) 
dari peningkatan kualitas layanan/fasilitas 
publik.

• Proses kadaster lahan, penilaian lahan, dan penilaian 
kembali secara akurat. 

• Efektivitas kapasitas administrasi pajak pada tingkat 
daerah.

• Pasar real estate yang kuat di daerah yang secara alami 
dapat membedakan nilai lahan yang tidak  teroptimasi 
dengan baik berdasarkan lokasi dan kualitas,  serta lahan 
yang memiliki potensi pembangunan. [World Bank CRP]

• Mayoritas pemilik harus setuju untuk melakukan penilaian 
secara mandiri.

• Memerlukan kondisi ekonomi dan pasar real estate yang 
kuat.

• Kebutuhan  pembuatan peraturan perundang-undangan 
dan penghipotekan pajak utama.[Buck, M. and World 
Bank CRP].g 

Peningkatan national non-domestic rate  (misalnya business 
rate) yang  dikenal sebagai business rate supplement (BRS) 
digunakan untuk membiayai Crossrail di London. Pada 
April 2010, Walikota London memungut tambahan 
sebesar £ 0•02 pada business rate properti  dari setiap £ 
55,000 atau lebih tinggi per tahunnya.  Ada pun batas 
rate ini memastikan pengenaan pungutan yang lebih 
kecil dapat dihilangkan dan bebannya akan diberikan 
kepada entitas usaha yang lebih besar yang cenderung 
dapat menanggung biaya lebih besar, dan sebagian 
besar berada di sepanjang rute Crossrail yang diajukan. 
BRS menghasilkan sekitar £ 225 per tahun sehingga 
dapat mendukung pinjaman GLA sebesar  £3.5 miliar. 
Diperkirakan besaran pungutan ini akan turun begitu 
seluruh obligasi telah dibayarkan kembali, yang diprediksi 
akan selesai pada periode 2030 mendatang. [Buck, M.].h

BRS = business rate supplement, CMMIA = Coordinating Ministry for Maritime Investment and Affairs, DKI = Special Capital City Region, GLA = Greater London Authority, MOT = Ministry of Transportation, 
SEZ = Special Economic Zone.
a World Bank, City Resilience Program. n.d. Land Value Capture: Investment in Infrastructure. Washington, DC. https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Land%20Value%20Capture.pdf.
b G.E. Peterson. 2009. Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure. Trends and Policy Options. No. 7. Washington, DC: World Bank. http://documents1.worldbank.org/curated/

en/723411468139800644/pdf/461290PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf.  
c O.B. Ochoa, 2011. Betterment Levy in Colombia: Relevance, Procedures, and Social Acceptability. Land Lines. April. https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/1899_1213_LLA110404.pdf.  
d R. Amirtahmasebi, M. Orloff, S. Wahba, and A. Altman. 2016. Regenerating Urban Land: A Practitioner’s Guide to Leveraging Private Investment. Washington, DC: World Bank.
e Pembangunan bundaran atas Semanggi yang baru memberikan contoh di mana pengembang swasta memberikan kompensasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Pengembang swasta mengajukan 

pembangunan Gedung Mori di wilayah utama Semanggi Jakarta, namun total gross floor area (GFA) yang diajukan melebihi ketentuan batas maksimum zona pembangunan. Setelah disajikan bukti bahwa 
peningkatan ini dapat dilakukan di dalam batas ketentuan dampak lingkungan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin pembangunan gedung tersebut. Namun demikian pengembang harus 
memberikan kompensasi berdasarkan standar perhitungan dari pemerintah. Belajar dari kurangnya transparansi pengelolaan kompensasi sejenis di masa lalu, maka Peraturan Gubernur (Pergub) No.175 
Tahun 2015 (yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Gubernur No. 251 Tahun 2015) kemudian diberlakukan, di mana kompensasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk infratruktur publik, yang 
dipandang lebih akuntabel serta memberikan manfaat langsung kepada penduduk DKI Jakarta.  

f N. Yoshino. 2019. Sustainable Development in Asia.  Presentation prepared for a meeting at the Asian Development Bank Institute. Tokyo. May. http://pubdocs.worldbank.org/en/509981557878951936/051419-
sustainable-development-in-asia-Naoyuki-Yoshino.pdf; United Nations ESCAP. 2019. Infrastructure Financing for Sustainable Development in Asia and the Pacific. ESCAP Financing for Development 
Series. No. 3.Bangkok: United Nations. https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Infrastructure%20financing-high.pdf. 

g M. Buck. 2017. Crossrail Project: Finance, Funding and Value Capture for London’s Elizabeth Line. Civil Engineering. 170 (CE6). pp. 15–22.
 https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jcien.17.00005; World Bank, City Resilience Program, Land Value Capture.
h Buck, Crossrail Project.

Sumber: Penulis.

Tabel 4.4: Mekanisme Cakup Nilai (Value Capture) untuk Sektor Swasta
Mekanisme Cakup 

Nilai (Value Capture)
Deskripsi Ketentuan Utama Contoh

Hak Pengembangan/
Hak Ruang Angkasa

Hak pengembangan memiliki nilai (ekonomi) dan 
dapat dijual oleh pemerintah yang berwenang 
atau dialihkan  antarsektor swasta di bawah 
skema pengalihan hak pengembangan. [World 
Bank Urban Regeneration]. 

Hak pengembangan yang dapat dijual  dibagi 
menjadi dua kategori utama, yaitu hak untuk 
mengubah lahan yang kurang produktif menjadi 
lahan produktif melalui pengelolaan yang lebih 
optimal dan hak untuk membangun pada tingkat 
kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan yang 
umumnya diberikan oleh peraturan zonasi yang 
ada saat ini. [World Bank CRP].b 

• Wilayah perkotaan yang lebih besar 
dengan pasar real estate yang kuat, 
dapat mempertahankan potensi 
permintaan dan pertumbuhan pada 
pembangunan wilayah dengan 
kepadatan yang tinggi.

• Sistem kontrol pengelolaan lahan 
yang ketat, kadaster properti, dan 
penilaian properti harus dilakukan.
[World Bank CRP].b

Pemerintah Sao Paulo di Brazil menjual tambahan hak pembangunan 
untuk membantu pembiayaan investasi publik pada wilayah pusat 
pertumbuhan kota. Upaya pemerintah setempat menggunakan 
pendekatan tersebut bagi pembiayaan metro gagal. Penyebabnya 
ialah adanya sekat  antarlembaga pemerintahan dan ketidaksetujuan 
pemangku kepentingan untuk memakai dana tersebut guna 
membiayai proyek karena investasi publik dianggap merupakan 
tanggung jawab pemerintah.c 

Bonus Kepadatan Bonus kepadatan menyediakan insentif bagi 
pengembang untuk membangun fasilitas publik 
sebagai kompensasi atas izin membangun 
dengan kepadatan yang lebih tinggi daripada 
yang diizinkan oleh peraturan zonasi yang ada 
saat ini. [Buensuceso and Purisma, 2018].d 

• Wilayah perkotaan yang lebih 
besar dengan pasar real estate yang 
kuatdapat mempertahankan potensi 
permintaan dan pertumbuhan pada 
pembangunan wilayah dengan 
kepadatan yang tinggi.

• Sistem kontrol pengelolaan lahan 
yang ketat, kadaster properti, dan 
penilaian properti harus dilakukan. 
[World Bank CRP].b

Program bonus kepadatan pertama kali diperkenalkan di Kota New 
York  tahun 1961. Pemerintah memberikan hak kepada pengembang 
untuk membangun tambahan 3 ft2 pada bangunan gedungnya 
sebagai ganti  setiap ft2 pembangunan fasilitas publik yang dibangun 
di atas lahan yang merupakan bagian kepemilikan pengembang 
(biasanya menjadi penghambat atas pembangunan plaza atau 
pembangunan arcade). Bonus kepadatan ini kemudian direvisi 
menjadi 10 ft2 untuk setiap ft2 pembangunan ruang publik, hingga 
batas atas tertentu dari bonus atas pembangunan ini. Program ini 
ditujukan untuk pembangunan 500 ruang publik oleh swasta di 
Manhattan  selama tiga dekade. [World Bank Urban Regeneration].a

(bersambung ke halaman berikut)
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Tabel 4.4: Mekanisme Cakup Nilai (Value Capture) untuk Sektor Swasta (continued)
Mekanisme Cakup 

Nilai (Value Capture)
Deskripsi Ketentuan Utama Contoh

Pengelolaan Aset 
Lahan

Mengelola pengembangan, penjualan, 
penyewaan, akuisisi, dan alokasi lahan.
Strategi pengelolaan aset lahan termasuk 
inventarisasi lahan milik publik, menciptakan 
nilai pasar pada setiap luasan lahan, menyusun 
keputusan strategis mengenai apakah lahan akan 
dipertahankan, dijual, dikembangkan bersama, 
atau dikonversi untuk kepentingan publik. 
[Peterson].c

• Rasionalisasi kebijakan bagi pemerintah 
pada tingkat daerah dan lembaga 
pengadaan infrastruktur mengadopsi 
metode dan strategi pengelolaan lahan 
yang optimal.

• Peraturan yang baik dan berkeadilan 
atas pengambilalihan aset swasta oleh 
pemerintah untuk dijadikan fasilitas 
publik. [Peterson].c 

Tahun 1995, Bases Conversion Development Authority (BCDA) 
membentuk kemitraan dalam bentuk joint venture dengan 
sektor swasta untuk mengembangkan sebagian wilayah Fort 
Bonifacio; wilayah yang belum berkembang di Metro Manila. 
BCDA menjual 150 hektare lahan atas pembentukan kemitraan 
ini, Fort Bonifacio Development Corporation. Nilainya mencapai 
PHP30,4  miliar (atau setara $ 800  juta saat itu).    

BCDA juga mempertahankan 45% kepentingan ekonomi 
pada proyek tersebut, yang kemudian dikelola oleh mitra 
swastanya. Hasil penjualan lahan tersebut diinvestasikan pada 
pengembangan zona ekonomi khusus (KEK) Subic dan Clark 
sebesar 50%, pemutakhiran angkatan bersenjata dan perumahan 
anggota militer sebesar 32,5%, perumahan bagi tunawisma 
sebesar 4%, kemudian dialokasikan untuk pemerintah setempat 
sebesar 2,5%, dan dialokasikan untuk pemerintah pusat sebesar 
10%. [Peterson].c

Penyesuaian Lahan Langkah partisipatif dari pemilik lahan atau 
penduduk atas lahan yang bersedia memberikan 
sebagian lahan mereka secara sukarela untuk 
pembangunan infrastruktur dan untuk dijual 
sebagai bagian dari tanggungan sebagian biaya 
proyek. Sebagai gantinya, pemilik lahan atau 
penduduk atas lahan mendapatkan peningkatan 
harga lahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan lahan di daerah-daerah sekitarnya. 
[World Bank CRP].b 

• Secara umum, penyesuaian lahan 
membutuhkan persetujuan dari pemilik 
utama lahan untuk menyetujui proyek 
pembangunan tersebut.

• Kerangka regulasi yang tepat untuk 
mendorong pemerintah daerah  dalam 
mengambil alih lahan tanpa adanya 
perselisihan dengan para pemilik lain saat 
pemilik lahan utama sudah menyetujui 
kontribusi termaksud.  

• Penyesuaian lahan lebih layak pada 
wilayah dengan lahan yang memiliki nilai 
tinggi, di mana nilai lahan berpotensi 
meningkat jauh lebih tinggi setelah 
penyesuaian (kontribusi pemilik) 
dilakukan, dengan berpedoman pada 
rencana induk kota (master plan).

• Kualitas dokumen catatan properti dan 
peta kadastral sangat penting untuk 
mempercepat realisasi pelaksanaan. 
[World Bank CRP].b

Penyesuaian lahan telah lama digunakan di Jepang sebagai 
cara untuk mengatur dan  mengonsolidasikan pemilik lahan  
guna mencapai suatu pola yang rasional bagi pembangunan 
perkotaan.

Penyesuaian lahan dilakukan pada hampir 30% wilayah 
perkotaan pada 30 Maret 2003. Penyesuaian tersebut dilakukan 
melalui 11.400 proyek pada lahan seluas 368.313,5  hektare, 
termasuk proyek penyesuaian lahan yang selesai sebelum 1954 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, seluruh 
proyek setelah 1954 dengan peraturan perundang-undangan 
yang baru, serta seluruh proyek yang masih dalam proses.  .e

Pemberian Hak 
Konsesi

Tambahan pendapatan dapat diperoleh 
melalui pemberian hak konsesi layanan listrik 
dan pengelolaan air sebagai bagian dari 
pengembangan lahan. Perjanjian konsesi dapat 
mengikuti mekanisme spesifikasi berbasis 
output dan pembayaran berbasis kinerja,  serta 
syarat pengadaan lain yang dapat dinegosiasikan 
dengan pemegang hak konsesi.

• Perjanjian konsesi khususnya dalam 
skema KPBU mengikuti mekanisme 
spesifikasi berbasis output dan 
pembayaran berbasis kinerja,  serta 
syarat pengadaan lain yang dapat 
dinegosiasikan dengan pemegang hak 
konsesi.

Bases Conversion and Development Authority (BCDA) melakukan 
kemitraan dalam bentuk joint venture dengan konsorsium 
swasta untuk membangun sistem distribusi listrik di New Clark 
City. BCDA memberikan kontrak kepada konsorsium Meralco-
Marubeni (sebesar 90%) berdasarkan penawaran tarif terendah 
sebesar Po. 6188 per jam kilowatt (kwh), dengan harga terbaik 
sebesar Po. 9888/kwh atas penawaran konsorsium Aboitiz-
KEPCO, yang terdiri dari Olongapo Energy Corp. dan KEPCO 
Philippines Holdings Inc. [Philippine News Agency, 2019].f 

BCDA = Bases Conversion Development Authority, kWh = kilowatt-hour, PPP = public–private partnership, SEZ = special economic zone.
a R. Amirtahmasebi, M. Orloff, S. Wahba, and A. Altman. 2016. Regenerating Urban Land: A Practitioner’s Guide to Leveraging Private Investment. Washington, DC: World 

Bank.
b World Bank, City Resilience Program. n.d. Land Value Capture: Investment in Infrastructure. Washington, DC. https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Land%20

Value%20Capture.pdf.
c G.E. Peterson. 2009. Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure. Trends and Policy Options. No. 7. Washington, DC: World Bank.
d H. Buensuceso and C. Purisima. 2018. Funding Transport Infrastructure Development in the Philippines: A Roadmap Toward Land Value Capture. Singapore: Milken Institute. 

https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/LVC-Whitepaper.pdf. 
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capture yang optimal pada setiap kasus. Diagram 
tersebut menunjukkan dana yang ada pada masing-
masing level pemerintah dan bagaimana dana ini 
digunakan untuk pengadaan infrastruktur, berdasarkan 
analisis pada berbagai peraturan yang ada. Data ini 
disajikan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi 
DKI Jakarta. Namun sayangnya, hingga laporan 
kajian ini disusun, data pendapatan dan belanja Kota 
Palembang belum diterima.

Pada kasus Makassar, Gambar 4.1 menunjukkan 
pajak kepemilikan kendaraan pribadi menjadi sumber 
pendapatan utama dibandingkan pajak lainnya, yakni 
mencapai Rp3,24 triliun. Lalu, sumber pendapatan 
terbesar kedua adalah pajak penghasilan. Namun, 
sumber pendapatan pajak ini tidak langsung masuk 
ke anggaran daerah sebab terlebih dahulu harus 
dikumpulkan pada anggaran pemerintah pusat dan 
provinsi. Sejalan dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pajak dan retribusi daerah, 
pendapatan pajak dibagikan kepada seluruh pemerintah 
tingkat daerah. Di sisi lain, pajak yang berhubungan 
dengan properti (Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak 
atas jual beli properti)  ternyata memberikan kontribusi 
yang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah.  
Jumlahnya relatif besar (lebih dari Rp300 miliar). 
Oleh karena itu, Gambar 4.1 menunjukkan potensi 
untuk mencakup lebih banyak lagi nilai (ekonomi) 
dari sumber pendapatan ini di masa mendatang. 

Pada konteks Jakarta, Gambar 4.2 menunjukkan 
pajak penghasilan masih menjadi kontributor utama 
pendapatan dibandingkan jenis pajak lainnya, 
sebagaimana tercatat pada neraca. Nilainya mencapai 
Rp74,81 triliun, sedangkan  kontributor  tertinggi 
kedua adalah pajak yang berhubungan dengan 
kepemilikan kendaraan dan kepemilikan properti, 
dengan masing-masing kontribusi yang mencapai Rp13 
triliun. Namun, pendapatan dari pajak penghasilan 
tidak langsung masuk ke anggaran daerah,  melainkan 
harus masuk terlebih dahulu pada anggaran nasional. 
Surplus pajak ini akan diberikan kepada Provinsi DKI 

Jakarta sebesar 20% (karena Jakarta adalah Daerah 
Istimewa Ibu Kota). Meskipun demikian, Gambar 4.2 
menunjukkan bahwa pajak yang berhubungan dengan 
kepemilikan kendaraan, properti, dan bisnis masih 
berpotensi untuk dipungut oleh DKI Jakarta.   

• Jakarta dan Makassar memiliki ketergantungan 
yang cukup signifikan terhadap pendapatan yang 
bersumber dari pajak kendaraan. Hal ini dapat 
menyebabkan pemerintah daerah mengeluarkan 
kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan untuk 
mendorong publik menggunakan transportasi 
umum, yang pada akhirnya menurunkan 
pendapatan fiskal (dari pajak).

• Kontribusi pajak bumi dan bangunan (atau yang 
berhubungan dengan kepemilikan properti) di 
Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Makassar.  
Hal ini mencerminkan tingginya kepadatan 
bangunan gedung pada pusat kota yang mendorong 
peningkatan produktivitas ekonomi.

Analisis kuantitatif singkat pungutan pajak di 
Jakarta, Makassar, dan Palembang

Rasio pajak terhadap PDB di Indonesia

Rasio pajak terhadap PDB merupakan rasio 
penerimaan pajak terhadap total produk domestik 
bruto. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur 
kapasitas pemerintah  guna mengendalikan sumber 
daya perekonomiannya. Tahun 2017 lalu, rasio pajak 
terhadap PDB Indonesia mencapai 11,5%, lebih 
rendah daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya 
sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.3. 

Tolok ukur rasio pajak terhadap PDB di atas 
mengindikasikan lambannya realisasi penerimaan 
pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara 
berpendapatan menengah lainnya yang ada di kawasan 
Asia Tenggara.
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Sepanjang tahun 2010 hingga 2017, CAGR dari PDB 
dan pendapatan pajak negara relatif dekat satu sama 
lain, yaitu masing-masing 10,25% dan 10,49% per 
tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3. 
Pada besaran pertumbuhan ini, kerangka pemungutan 
pajak di Indonesia dapat mempertahankan, 
namun tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. International Monetary Fund (IMF) 
juga sependapat dengan pernyataan OECD bahwa 
Indonesia harus merangsang pertumbuhan ekonomi 
untuk mengoptimalkan potensi ekonominya melalui 
reformasi pajak yang komprehensif dan impelementasi 
pemungutan pajak yang lebih tegas. 

Kinerja kota

Tabel 4.5 menunjukkan perbandingan total 
pendapatan pajak daerah di Jakarta, Palembang, dan 
Makassar terhadap Pendapatan Regional Domestik 
Bruto (PDRB) masing-masing kota dalam bentuk nilai 
nominalnya. Secara definisi, semakin tinggi PDRB, 
maka semakin banyak pula pajak daerah yang dapat 
dipungut dan digunakan secara proporsional untuk 
membiayai pembangunan infrastruktur. 

Selain trend historis PDRB relatif terhadap pendapatan 
pajak pada masing-masing kota, analisis pada bagian ini 
juga menyajikan CAGR pada masing-masing variabel 
untuk menunjukkan estimasi rerata peningkatan pada 
setiap periodenya. Juga terlihat bahwa ketiga kota 
ini mengalami perlambatan ekonomi pada periode 
2015, dan tingkat pertumbuhan PDRB tersebut belum 
pernah kembali menyentuh tingkat pertumbuhan 
sebelum 2015.

Variabel pendapatan pajak yang digunakan di dalam 
analisis ini mencakup total pajak daerah dan bagi hasil 
pajak.

Gambar 4.3: Perbandingan Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia dan 
Negara-negara Asia Tenggara

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019—Indonesia. https://
www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf.

Thailand Philippines Singapore Malaysia Indonesia

%

Gambar 4.4: PDRB Relatif terhadap Pendapatan Pajak di DKI 
Jakarta, Makassar, dan Palembang Tahun 2013-2017

Sumber: Government of Indonesia, Statistics Indonesia; Organisation of
Economic Co-operation and Development (OECD).

Rp
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ar

PDB Indonesia Pendapatan Pajak Indonesia
(dalam Rp. milyar) Linear (dalam Rp. milyar)

CAGR = 10.49%

CAGR = 10.25%

Tabel 4.5: PDRB Relatif terhadap Pendapatan Pajak di DKI Jakarta, 
Makassar, dan Palembang Tahun 2013-2017

(%)
Indicator DKI Jakarta Makassar Palembang

Pajak daerah terhadap PDRB 2017 3.25 0.75 0.59
CAGR PDRB 2013-2017 11.20 12.68 11.03
CAGR Pajak daerah 2013-2017 13.30 15.37 14.00

CAGR = compound annual growth rate, DKI = Special Capital Region,  
GRDP = gross regional domestic product.
Catatan: Periode 2013 – 2017 dipilih berdasarkan ketersediaan data dari 
seluruh kota.

Sumber: Penulis.

Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)
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Jakarta

Pertumbuhan PDRB dan pendapatan pajak Jakarta 
menunjukkan trend peningkatan yang konsisten 
sepanjang 2012 – 2018. CAGR PDRB dan penerimaan 
pajak DKI Jakarta adalah masing-masing 11,27% dan 
10,61%. Oleh karena itu, terlepas dari trend yang terus 
meningkat secara konsisten, pertumbuhan pendapatan 
pajak DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan dengan 
mengoptimalkan perhitungan pajak dan proses 
pemungutan pajak. 

Oleh karena Jakarta merupakan provinsi yang mandiri 
(DKI Jakarta), data perpajakan menunjukkan pemisahan 
yang jelas antara pajak kendaraan (yang merupakan 
bagian dari pajak daerah) dan pajak berbasis properti/
pajak bumi dan bangunan (bagian dari bagi hasil pajak).  

Pajak kendaraan mencakup: 

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB); dan 
• Pajak Parkir.

Pajak berbasis properti mencakup:

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), dan
• Pendapatan lain dari pajak atas tanah dan 

bangunan gedung.

Datanya disajikan pada Tabel 4.6.

Pendapatan pajak berbasis kendaraan/transportasi 
dan properti relatif terhadap total pendapatan pajak 
DKI Jakarta disajikan pada Tabel 4.7. Sebagaimana 
disajikan pada Tabel 4.7, rasio pendapatan pajak dari 
kendaraan/transportasi terhadap total pendapatan 
pajak menunjukkan penurunan, sedangkan kontribusi 
pendapatan pajak berbasis properti cenderung 
meningkat selama periode pengamatan.

Pendapatan yang dihasilkan dari pajak berbasis 
properti dapat ditingkatkan dengan cepat jika terjadi 

Gambar 4.5: Pendapatan Pajak Berbasis Kendaraan/Transportasi 
dan Properti Relatif terhadap Total Pendapatan Pajak DKI Jakarta 

(2012-2018)

CAGR = compound annual growth rate, DKI = Special Capital Region, 
GRDP = gross regional domestic product, Rp = Indonesian rupiah 
(national currency).
Sumber: Statistics Indonesia; Medium-Term Development Plan DKI 
Jakarta Province; DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency.
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Tabel 4.6 Pendapatan Pajak Berbasis Kendaraan/Transportasi dan Properti di Jakarta (dalam Juta Rupiah)
Pengeluaran berbasis kendaraan/transportasi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pengeluaran berbasis kendaraan/transportasi (Rp Milyar) 21.18 48.51 61.73 78.25
Pendapatan paiak berbasis kendaraan/transportasi
Pajak kendaraan bermotor (PKB) 4.11 4.61 4.98 6.09 7.14 8.01 8.55
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 5.51 6.14 5.53 4.69 5.00 5.03 5.35
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) .88 1.03 1.17 1.23 1.10 1.15 1.25
Pajak Parkir 221 319 407 451 466 486 513
% pendapatan pajak kendaraan/transportasi terhadap total pendapatan pajak 37.3 37.5 33.3 35.8 31.2 27.6 29.8
Total (Rp billion) 10.72 12.10 12.08 12.46 13.71 14.67 15.66
Pendapatan pajak berbasis properti
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.23 3.42 3.70 3.70a 3.90 6.76 4.72
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .… 3.38 5.66 5.66a 7.02 7.72 8.89
Bagi hasil pajak (dikurangi pajak penghasilan) 2,787 271 117 136 107 156 65
% pendapatan pajak properti terhadap total pendapatan pajak 20.9 21.9 26.1 27.3 25.1 27.5 26.0
Total (Rp billion) 6.01 7.0 7 9.48 9.49 11.03 14.63 13.68

Sumber: Jakarta Open Data. https://data.jakarta.go.id/ (accessed 15 December 2020); Penulis.
*Data 2015 tidak tersedia
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pembangunan vertikal dan dengan kepadatan yang 
tinggi. Pasalnya walaupun luas wilayah lahan bersifat 
tetap, bangunan gedung akan terdiri atas gross floor 
area (luas lantai) yang lebih luas dibandingkan luas 
lahan itu sendiri. 

Gambar 4.6 menunjukkan trend jumlah kendaraan 
yang terdaftar, yang mencakup mobil dan motor, serta 
pendapatan pajak berbasis kendaraan kendaraan/
transportasi pada rentang periode 2012 hingga 2016. 
Walaupun kedua variabel ini menunjukkan trend 
peningkatan jumlah kendaraan terhadap pendapatan 
pajak berbasis kendaraan/transportasi, tapi ternyata 

data menunjukkan adanya penurunan trend realisasi 
pajak per unit kendaraan.

Meskipun pajak berbasis kendaraan memiliki 
kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan 
pajak, tapi analisis pada kajian ini mengindikasikan 
potensi pengoptimalan berdasarkan perhitungan nilai 
nominal Rupiah per kendaraan dari pajak berbasis 
kendaraan yang sangat rendah, di bawah Rp1.000,00 
per kendaraan. Berdasarkan hasil diskusi bersama 
dengan pemerintah daerah yang berwenang, hal ini  
disebabkan rendahnya aspek penegakan peraturan 
perundang-undangan berkenaan dengan kepatuhan 
pembayaran pajak berbasis kendaraan. Sebagai tolok 
ukur di Inggris misalnya, surplus pendapatan dari 
parkir off-street dan on-street berkontribusi hingga 
22% terhadap total belanja bersih pemerintah untuk 
sektor transportasi (RAC Foundation 2018).

Tabel 4.7: Pendapatan Pajak Berbasis Kendaraan dan Jumlah 
Kendaraan yang Terdaftar

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016
Pendapatan pajak berbasis kendaraan/
transportasi (dalam miliar rupiah)

10.72 12.10 12.08 12.46 13.71

          Mobil terdaftar (juta) 2.74 3.01 3.27 3.47 3.53
          Motor terdaftar (juta) 10.83 11.95 13.08 13.99 13.31
Total kendaraan terdaftar (juta) 13.57 14.96 16.35 17.46 16.84
Pendapatan pajak berbasis kendaraan/
transportasi per kendaraan terdaftar 
(Rp000)

0.79 0.81 0.74 0.71 0.81

Rp = Indonesian rupiah (national currency).
Sumber: Penulis.

Gambar 4.6: Pendapatan Pajak Berbasis Kendaraan/Transportasi 
dan Properti Relatif terhadap Total Pendapatan Pajak DKI Jakarta 

(2012-2018)

CAGR = compound annual growth rate.

Sumber: Jakarta Open Data. https://data.jakarta.go.id/ (accessed 15 December 
2020); Penulis.
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%

Gambar 4.8: PDRB Relatif terhadap Pendapatan Pajak di Palembang

CAGR = compound annual growth rate, GRDP = gross regional 
domestic product, Rp = Indonesian rupiah (national currency).
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang, RPJMD Kota 
Palembang, Kota Palembang Dalam Angka.
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Gambar 4.7: Pendapatan Pajak Berbasis Kendaraan/Transportasi 
Relatif terhadap Jumlah Kendaraan Terdaftar

CAGR = compound annual growth rate, Rp = Indonesian rupiah 
(national currency).
Sumber: Jakarta Open Data. https://data.jakarta.go.id/ (accessed 15 
December 2020); Penulis.
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Palembang

Data Kota Palembang menunjukkan trend peningkatan 
PDRB dan pendapatan pajak yang konsisten sepanjang 
periode 2013  hingga 2017, walaupun rasio pendapatan 
pajak terhadap PDRB-nya sangatlah rendah. CAGR 
PDRB dan pendapatan pajak masing-masing adalah 
11,03% dan 14%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pendapatan pajak daerah meningkat lebih cepat jika 
dibandingkan perekonomian kota tersebut secara 
keseluruhan. Namun, dengan rasio sebesar 0,5% - 
0,6% terhadap PDRB, terdapat potensi peningkatan 
pendapatan yang signifikan untuk dicakup oleh 
mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak.

Pengumpulan pajak berbasis properti berada di bawah 
kewenangan pemerintah Kota Palembang, sedangkan 
pendatapan berbasis kendaraan/transportasi untuk 
Kota Palembang dikumpulkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sumatra Selatan. Oleh karena ketiadaan data   
detail pendapatan pajak daerah Kota Palembang, maka 
analisis lanjutan terkait dengan pendapatan berbasis 
properti tidak dapat dilakukan.

Makassar

Makassar menunjukkan trend peningkatan PDRB dan 
pendapatan pajak yang konsisten sepanjang periode 

10 Pertumbuhan penerimaan pajak Makassar yang signifikan disebabkan oleh kenaikan pajak properti dan tambahan bagi hasil pajak yang signifikan dari 
pemerintah provinsi pada tahun 2016.

2012 hingga 2018, meskipun rasio pendapatan pajak 
terhadap PDRB-nya sangatlah rendah. CAGR PDRB 
dan pendapatan pajak masing-masing adalah 24,22% 
dan 29.06%,10 lebih tinggi dua kali dibandingkan kota 
lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian 
Makassar tumbuh lebih cepat jika dibandingkan 
dengan kota-kota lainnya. Walaupun rasionya berkisar 
antara 0,6% - 0,7% terhadap PDRB, tapi masih ada 
potensi peningkatan pendapatan untuk dicakup  
melalui pemungutan pajak daerah dan mekanisme 
penegakan pajak daerah.

Karena keterbatasan data  detail dan inkonsistensi 
mekanisme pelaporan perpajakan antara tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota, maka fokus analisis 
pada kajian ini lebih bertumpu pada komponen pajak 
yang berbasis kepada kepemilikan properti:

• Pajak daerah: parkir
• Pengelolaan aset daerah secara terpisah: PD 

parkir
• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan)
• PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan)

Data di atas disajikan pada Tabel 4.8:

Gambar 4.9: PDRB Relatif terhadap Pendapatan Pajak di Makassar

CAGR = compound annual growth rate, GRDP = gross regional domestic 
product, Rp = Indonesian rupiah (national currency).
Sumber: Kantor Pemerintah Kota Makassar; Penulis.
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Gambar 4.10: Pendapatan Pajak Berbasis Kendaraan/Transportasi 
dan Properti Relatif terhadap Total Pendapatan Pajak di Makassar 

(2014-2018)

CAGR = compound annual growth rate.
Note: ( ) = negative.
Sumber: Kantor Pemerintah Kota Makassar; Penulis.
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Tabel 4.8: Pajak Parkir dan Properti di Makassar
Pendapatan Pajak 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan Pajak Parkir (dalam juta rupiah)
Parkir  12.17  14.14  15.26  16.50  16.91
PD Parkir  175  160  247  1,300  1,094
% pendapatan pajak parkir terhadap total pendapatan pajak daerah 1.90 2.03 1.80 1.66 1.65
Total (Rp miliar) 12.34 14.30 15.51 17.80 18.00
Pendapatan Pajak Terkait Properti
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)  153.18  150.46  188.86  272.83  210.36 
PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)  96.64  132.51  148.52  146.51  147.43 
% pendapatan pajak properti terhadap total pendapatan pajak daerah 38.43 40.27 39.15 39.09 32.85
Total (Rp miliar) 249.82 282.97 337.37 419.34 357.79

BBB P2 = Land and Buildings Tax P2, BPHTB = duty on the acquisition of land and building rights, Rp = Indonesian rupiah (national currency).
Sumber: Kantor Pemerintah Kota Makassar; Penulis.

Tabel 4.9: Analisis Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) Berbasis Pajak
Jenis Pajak Potensi Saluran Cakup Nilai (Value Capture) 

Pajak properti Pajak properti dapat disalurkan kepada Tax Increment Financing (pembiayaan atas subsidi/biaya pembangunan infrastruktur) dengan  
memperbarui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipengaruhi oleh peningkatan dan menggunakan dana tersebut untuk mendanai investasi di 
awal. Peningkatan pajak di awal tidak memungkinkan untuk dilakukan  sebab NJOP harus berdasarkan nilai saat ini. Dengan demikian, proyeksi 
NJOP yang akurat harus dilakukan saat pemerintah menyusun perencanaan proyek yang akan dibiayai menggunakan skema termaksud.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Property transaction (rights transfer) tax

Pajak atas penjualan aset (capital gains tax) dapat disalurkan dengan   memperbarui formula perhitungan transaksi perolehan tanah dan 
bangunan.

Pajak Penghasilan Perubahan regulasi yang signifikan diperlukan untuk mendorong alokasi pendanaan spesifik dari pendapatan sektor spesifik untuk 
tujuan belanja/pengeluaran spesifik (earmarking).

Pajak Kendaraan (Transport tax) Biaya registrasi kepemilikan kendaraan pada wilayah target cakup nilai (value capture) dapat dinaikkan. Peningkatan ini bertujuan 
untuk menaikkan aliran belanja/pengeluaran yang terkait dengan cakup nilai (value capture)

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak
Sumber: Penulis.

Gambar 4.10 di atas menunjukkan rasio total 
pendapatan pajak, yaitu pendapatan pajak berbasis 
parkir dan properti yang mengalami penurunan 
sepanjang 2014 hingga 2018. Data pada Tabel 4.8 
menunjukkan pendapatan pajak dari parkir dan 
kepemilikan lahan mendekati pertumbuhan 0%.

Pemungutan pajak properti berada di bawah 
kewenangan Pemerintah Kota Makassar, sedangkan 
pajak kendaraan dikumpulkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena ketiadaan 
data  detail pendapatan pajak daerah Kota Makassar, 
maka analisis lanjutan berkenaan dengan pendapatan 
berbasis kendaraan/transportasi dan properti tidak 
dapat dilakukan.

Kontributor utama pertumbuhan pendapatan pajak 
daerah yang  disajikan pada Tabel 4.8 mencakup 
hotel, restoran, periklanan, hiburan, dan penerangan 
jalan. Secara khusus, tingginya pendapatan yang 
berasal dari penerangan jalan yang dipungut melalui 
penagihan listrik kepada konsumen bersama dengan 

PLN, merupakan contoh dari pentingnya metode 
pemungutan dalam mencakup nilai (ekonomi).

Analisis kesiapan cakup nilai (value capture) 
berbasis pajak dan retribusi 

Analisis kesiapan cakup nilai (value capture) 
berbasis pajak dan retribusi di Indonesia

Detail analisis mengenai kesiapan cakup nilai 
(value capture) Indonesia disajikan pada bagian ini, 
termasuk penjelasan mengenai mekanisme yang dapat 
diterapkan atau ditingkatkan dari perspektif peraturan 
perundang-undangan, teknis, dan kelembagaan. 
Potensi penggunaan setiap jenis pajak sebagai saluran 
cakup nilai (value capture) juga ditampilkan pada 
bagian ini.

Kesiapan cakup nilai (value capture) berbasis pajak dan 
retribusi dinilai pada masing-masing Tabel 4.9 dan Tabel 
4.10 dari perspektif regulasi, teknis, dan kelembagaan. 
Potensi saluran cakup nilai (value capture) juga disajikan 
pada bagian ini (lihat Lampiran 6). 

Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)
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Tabel 4.10: Analisis Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) Berbasis Pungutan Retribusi 
Jenis Pungutan Potensi Saluran Cakup Nilai (Value Capture)

Biaya Jasa Pengelolaan Limbah Padat • Biaya jasa pengelolaan limbah padat pada wilayah target cakup nilai (value capture) berpotensi untuk dinaikkan  dengan tujuan untuk 
meningkatkan aliran belanja/pengeluaran yang  berhubungan dengan cakup nilai (value capture).

Biaya Parkir di Badan Jalan • Biaya parkir di badan jalan (on-street parking) pada wilayah target cakup nilai (value capture) berpotensi untuk  dinaikkan guna 
meningkatkan aksesibilitas sistem transportasi publik terdekat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan aliran belanja/pengeluaran yang 
berkenaan dengan cakup nilai (value capture)  

• Di sisi lain, tarif biaya parkir pada fasilitas parkir di luar badan jalan (off-street) dapat dikurangi untuk memberikan insentif atas 
penggunaannya sebagai fasilitas parkir yang terkoneksi dengan sistem transportasi publik terdekat. 

Biaya Jasa Pasar • Tidak cocok dengan saluran cakup nilai (value capture) karena dipandang sebagai langkah kapitalisasi.
• Persepsi publik dapat berubah jika pemerintah memberikan bukti bahwa pemerintah telah menginvestasikan kembali dana yang 

dikumpulkan dengan tujuan peningkatan infrastruktur publik.
Biaya Jasa Pengelolaan Air Limbah • Mekanisme insentif dan disinsentif dapat dipertimbangkan untuk memberikan insentif pada pengelola bangunan gedung  guna 

mengembangkan fasilitas pengelolaan limbah sendiri atau fasilitas pengelolaan limbah bersama dengan pengelola gedung lain yang 
relatif berdekatan, yang dikompensasi melalui tambahan KLB (dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan).

• Dengan perhitungan yang cermat dan adil, pembayaran retribusi ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan 
air limbah dan jasa pendukungnya.

Telecom tower control fees • Beberapa hal ini dapat dipertimbangkan, yaitu:
1. Pengenaan tarif yang lebih tinggi pada retribusi tower kendali untuk tower yang berada pada wilayah target cakup nilai (value capture).
2. Modifikasi basis perhitungan biaya yang tidak hanya mempertimbangkan aspek luasan pembangunan tower, tapi juga jumlah 

pengelola yang menggunakan tower tersebut. 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah • Sebenarnya  ada potensi cakup nilai (value capture)  sebab sudah ada contoh sebelumnya, namun kerangka regulasi tidak menjaga 

proses perjalanannya (misalnya saat ini tidak ada peraturan yang jelas berkait dengan hak pengembangan/pembangunan di atas atau 
di bawah wilayah lahan tertentu. 

Retribusi Pasar Grosir atau Kompleks 
Perdagangan 

• Dapat dipertimbangkan untuk pengenaan tarif yang berbeda berdasarkan kedekatan jarak antara fasilitas perbelanjaan pasar grosir  
dan kompleks perdagangan dengan wilayah target cakup nilai (value capture). 

Retribusi Terminal • Berpotensi untuk dikembangkan sebagai saluran cakup nilai (value capture). Operator layanan bus dapat dikenakan tarif retribusi 
terminal yang tinggi saat beroperasi  di wilayah dengan permintaan dan kepadatan yang tinggi.

• Pemerintah daerah harus secara jelas membuktikan bahwa mereka telah menginvestasikan kembali dana yang telah dikumpulkan 
untuk meningkatkan akses ke terminal sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan layanan bus secara menyeluruh

• Berpotensi untuk menyediakan bengkel di terminal bus, tapi  ini  memerlukan lahan tambahan. Namun, bengkel berpotensi 
menghasilkan saluran pendapatan baru bagi pemerintah. 

Retribusi Tempat Khusus Parkir • Fakta bahwa masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di bahu jalan atau di depan rumah sering berdampak pada 
(penurunan) kapasitas jalan sehingga ada peluang yang besar untuk mengenakan tarif retribusi parkir kepada pemilik kendaraan, 
sebagai tambahan pemasukan  terhadap mekanisme pungutan pajak kendaraan tahunan.

Retribusi Tempat Penginapan/ 
Pesanggrahan/Villa 

• Dengan perhitungan yang cermat dan adil, pembayaran retribusi ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur di sekitar 
daerah wisata.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan • Tidak terdapat peluang saluran cakup nilai (value capture) yang signifikan.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga • Tidak terdapat peluang saluran cakup nilai (value capture) yang signifikan. Harga yang terjangkau dapat dikenakan kepada pengguna/

pelanggan/pengunjung untuk memastikan biaya operasional tertutupi dengan baik.
Izin Mendirikan Bangunan • Fungsi izin mendirikan bangunan dapat  diperluas untuk memfasilitasi Biaya Dampak Pembangunan.

• Sembari menunggu hasil penilaian dari ahli hukum, dapat dipertimbangkan pengenaan tarif berdasarkan perubahan peningkatan nilai 
konstruksi dibandingkan hanya pada usulan nilai proyek pembangunan (semisal tarif retribusi atas izin tambahan pembangunan seluas 100 m2 

akan berbeda antara bangunan yang awalnya memiliki luas sebesar 200 m2 dengan bangunan yang awalnya memiliki luas sebesar 500 m2).
Retribusi Izin Trayek • Peningkatan tarif retribusi izin trayek dapat dipertimbangkan pada wilayah operasi yang permintaannya tinggi atau pada wilayah target 

cakup nilai (value capture)
• Dukungan terhadap kontribusi pembiayaan infrastruktur yang berkenaan dengan cakup nilai (value capture) dapat dipadukan dengan 

kemudahan perluasan trayek atau penambahan armada sebagai bentuk pemberian insentif kepada operator.  

FAR = floor area ratio (perbandingan antara luas lantai bangunan dengan ukuran sebidang tanah tempat bangunan itu dibangun, m2= meter persegi
Sumber: Penulis.

Seperti diketahui bahwa segala inovasi baru atas 
bentuk perpajakan dan pungutan (retribusi) lainnya 
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik dapat berpotensi memberikan dampak 
negatif terhadap tarif saat ini. Hal ini bisa terjadi 
jika pengenaan tarif baru berada di atas rerata 
kesediaan pengguna untuk membayar (users’ average 
willingness-to-pay), apalagi bila di atas kemampuan 
mereka untuk membayar. Sebagai contoh peningkatan 

tarif pajak wisatawan justru akan mengurangi minat 
wisatawan  hingga pada akhirnya dapat menurunkan 
pendapatan pajak dari sektor pariwisata. Hal yang 
sama juga berlaku untuk pungutan (retribusi) 
lainnya. Jika tarif retribusi pengumpulan limbah 
padat meningkat, maka masyarakat akan cenderung 
keberatan untuk menggunakan jasa tersebut. Kajian 
ini merekomendasikan penilaian lanjutan berkaitan 
dengan penerapan instrumen cakup nilai (value 
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capture) berbasis pajak dan retribusi, termasuk 
dalam hal penerimaan publik, yang dapat bervariasi 
berdasarkan jenis layanan publik dan berdasarkan 
wilayah.

Kesimpulan kerangka regulasi cakup nilai (value 
capture) Indonesia saat ini

Berbeda dari mekanisme perpajakan dan  pungutan 
retribusi yang telah disajikan pada tabel sebelumnya, 
ilustrasi kerangka perpajakan di bawah ini menyajikan 
potensi jenis pajak yang dapat diadopsi dalam rangka 
cakup nilai (value capture). Perbedaan (gap) yang 
diindikasikan dengan “0” adalah potensi pendapatan 
pajak yang dapat dicakup untuk mendorong sumber 
pendanaan yang lebih kuat. 

Pajak terhadap aset tidak bergerak (immovable taxes) 
terdiri atas pajak pada aset-aset tetap tidak bergerak.  
Contohnya tanah dan/atau bangunan gedung bukan 
merupakan aset yang dapat bergerak secara fleksibel; 
atau aset yang selalu berada pada wilayah wajib 
pajak. Sedangkan pajak atas aset bergerak (movable 
taxes) dikenakan terhadap aset yang dapat berpindah-
pindah, atau aset yang memiliki fleksibilitas untuk 
bergerak, dan bergantung pada domisili wajib pajak 
individu saat ini (pemilik aset). 

Tabel 4.11 menunjukkan bagaimana kerangka 
perpajakan di Indonesia menggunakan beberapa objek 
pajak utama, dan tingkat masing-masing pengenaan 
pungutan pajak. Tabel di bawah ini juga menyajikan 
jenis pajak dan penerima manfaat (beneficiaries) 
masing-masing instrumen.

Kebutuhan analisis lebih lanjut atas pajak properti 

Saat menerapkan strategi untuk meningkatkan 
realisasi pungutan pajak atas lahan dan properti 
lainnya, hubungan antara tarif pajak yang berlaku dan 
kepadatan bangunan gedung harus dipertimbangkan. 
Analisis berbasis kepadatan perkotaan harus dilakukan 
untuk menilai  produktivitas pajak tanah dan properti 
lainnya pada kota-kota tertentu. Metode perhitungan 

pajak properti saat ini yang dikenal sebagai NJOP 
mempertimbangkan nilai lahan dan nilai bangunan 
gedung. Kualitas perhitungan nilai bangunan justru 
akan berkurang sebab  pelaksanaannya sangat sulit 
dilakukan. Penyebabnya adalah karena terlalu rumit 
untuk melakukan analisis pada seluruh wilayah 
yang ada di kota. Di sisi lain, gross floor area (GFA) 
bisa menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk 
menentukan faktor besaran tarif pajaknya.

Data total GFA pada setiap plot lahan dibutuhkan 
sebagai masukan utama bagi analisis berbasis 
kepadatan kota (density-based analysis).  Detail data 
ground floor area (GFA) DKI Jakarta sudah tersedia 
untuk publik di situs web Jakarta Satu, tnamun 
sayangnya data yang sama belum tersedia bagi publik 
untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Kita dapat 
meminta dukungan dari Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian untuk memperoleh data 
tersebut, kemudian dilakukan sejumlah analisis 
termasuk penilaian terhadap rasio tarif pajak saat ini 
untuk tanah dan bangunan gedung terhadap total GFA. 
Jika hasil analisisnya menunjukkan bahwa properti 
dengan GFA yang secara signifikan lebih tinggi justru 
menghasilkan pendapatan pajak dengan properti 
yang memiliki GFA lebih rendah, maka pajak properti 
dapat ditingkatkan dengan memasukkan GFA sebagai 
faktor perhitungan tarif pajaknya. Dalam perhitungan 
GFA tersebut juga dimasukkan potensi instrumen 
cakup nilai (value capture) yang mudah dilakukan 
untuk  optimalisasi pungutan pajak tanah dan properti 
lainnya. Lahan dengan bangunan yang memiliki GFA 
lebih tinggi, yang diasumsikan dapat meningkatkan 
nilai (ekonomi), baik dari lahannya sendiri maupun 
aktivitas ekonomi yang tercipta di atas lahan tersebut, 
akan menghasilkan cakup nilai (value capture) yang 
lebih tinggi bagi pemerintah. Hal ini yang kemudian 
akan diinvestasikan kembali pada aspek pengadaan 
infrastruktur, pengadaan barang, dan pengadaan jasa 
bagi masyarakat.

Gambar 4.11 menunjukkan analisis parsial mengenai 
pajak properti. Analisis geographic information system 
(GIS) dilakukan untuk mengetahui peningkatan nilai 

Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)
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Tabel 4.11: Perbandingan antara Pajak dan Pungutan yang Dikumpulkan di Indonesia dengan Pengalaman Terbaik 
Pengalaman Terbaik  Pengalaman Indonesia

Tidak Bergeraka Bergerakb Memiliki Kedua Karakteristikc Tidak Bergeraka Bergerakb Memiliki Kedua 
Karakteristikc

(Aset tetap mencakup tanah dan/atau 
bangunan gedung; tetap berada pada 
wilayah wajib pajak)

(Mudah bergerak dan 
bergantung pada domisili 
wajib pajak individu saat ini 
(pemilik aset))

(Hingga batas tertentu pajak 
bergerak di luar area cakupan 
untuk jangka waktu mengenah 
hinga panjang)

Keterangan:
√   digunakan/dipungut di Indonesia (pada tingkat daerah, provinsi, atau 
      melalui mekanisme bagi hasil)
o    tidak digunakan/tidak dipungut di Indonesia

Tarif pajak properti/tanah /aset tetap Peningkatan retribusi 
pajak lisensi kendaraan

Pajak/penilaian khusus 
(tambahan pajak pada wilayah 
sekitar infrastruktur)

√
Kabupaten/

Kota

√
Provinsi

√
o

Tambahan pajak/retribusi hotel Retribusi pendaftaran 
kendaraan

Kontribusi pengembang √
Kabupaten/

Kota

√
Provincial (or regional)

√
Nasional/Provinsi 

Tarif pajak tetap atas properti terlepas 
dari nilai dan luasannya.

Pajak tonase truk Pajak hiburan (bioskop dan 
teater) x x

√
Kabupaten/

Kota
Pungutan perbaikan/penilaian Pajak kendaraan lainnya, 

termasuk motor
Pajak badan/korporasi (karena 
bisnis dapat berpindah atau 
berhenti, namun dengan 
kecepatan yang lebih lambat 
dibandingkan perpindahan orang)

x
√

Dana Bagi Hasil
√

Dana Bagi Hasil

Hak penamaan pada infrastruktur 
(retribusi satu kali periode)

Pajak bahan bakar minyak, 
diesel, dan jenis minyak 
lainnya,

Pajak pertambahan nilai atas 
konsumsi (daerah) x

√
Nasional/Provinsi 

√
Nasional/Provinsi 

Pajak untuk bangunan pemanasan 
minyak

Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi (dipungut pada 
seluruh level: pusat, 
provinsi, dan/atau kota)

Pajak/retribusi upah

x
√

Dana Bagi Hasil
√

Dana Bagi Hasil

Pajak pendaftaran kepemilikan tanah  Local commercial garage fee √
Kabupaten/

Kota
x

Pajak atas perolehan tanah dan bangunan  Estate/wealth transfer tax x x
Pajak perencanaan perkotaan/urban  Retribusi/pajak iklan dan 

reklame x
√

Kabupaten/
Kota

Pembayaran Pengganti Pajak atau 
PILOT/Payment in Lieu of Taxes 
(contohnya pembayaran pajak oleh 
pemilik lahan sebagai ganti atas atas 
pembayaran pajak bumi dan bangunan 
yang seharusnya mereka bayarkan) 

 Retribusi lain dan biaya 
pengguna lainnya

x x

Retribusi parkir (on-street dan off-street) √
Kabupaten/

Kota
Pajak jalan perkotaan x
Pungutan jam sibuk
Cordon/congestion pricing/peak use 
surcharges 

 
x

Retribusi kursi stadion olahraga (lisensi 
kursi)

 x

Pajak taman nasional x
Pajak pariwisata x
Pajak keberangkatan (di bandara/
pelabuhan) x

PILOT = payment in lieu of taxes.
Notes:
1. √ = Pajak dan biaya yang diakui dan dikumpulkan di Indonesia di semua tingkat pemerintahan, serta transfer perimbangan fiskal.
2. x = Pajak dan biaya yang tidak diakui dan tidak dipungut di Indonesia.

Legend: Pajak berbasis properti; Pajak berbasis kendaraan; Jenis pajak lainnya

Sumber: Penulis; G. Stillman. 2018. Introducing the Tax-Kicker Bond for Infrastructure. In N. Yoshino, M. Helble and U. Abidhadjaev, eds. Financing Infrastructure in Asia 
and the Pacific: Capturing Impacts and New Sources. Tokyo: Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/394191/adbi-financing-
infrastructure-asia-capturing-impacts-and-new-sources.pdf. 
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MRT = Mass Rapid Transit, Rp = Indonesian rupiah (national currency).
Sumber: Penulis.

Jakarta Barat

 Jakarta Utara

Jakarta Timur

MRT Jalur 1
Lebih dari Rp10 juta per meter persegi

Di antara Rp 1 juta hingga Rp 10 juta meter persegi

Kurang dari Rp 10 juta per meter persegi

This map was produced by the cartography unit of the Asian Development Bank. 
The boundaries, colors, denominations, and any other information shown on this 
map do not imply, on the part of the Asian Development Bank, any judgment on the 
legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries, 
colors, denominations, or information. 

Gambar 4.11: Peningkatan Nilai Pasar Lahan Sepanjang Periode 2014- 2017 di Sepanjang Koridor MRT Jakarta

pasar selama periode pembangunan MRT Jakarta 
(2014) hingga periode pra-operasi sistem transportasi 
ini (2017). Jangka waktunya telah ditentukan untuk 
memberikan ilustrasi mengenai bagaimana persepsi 
atas pembangunan MRT dapat memberikan pengaruh 
terhadap peningkatan nilai lahan di masa depan. Gambar 
4.11 mengindikasikan adanya peningkatan nilai lahan 
lebih dari Rp10 juta, atau setara $800 per m2, di sekitar 
area stasiun MRT yang berwarna merah marun.

Peningkatan pajak properti per unit mungkin bukan 
menjadi pilihan secara politis  sebab sebagian besar 
pengelolaan lahan dengan jarak radius 700 meter 

dari stasiun MRT Jakarta adalah perumahan (lihat 
Lampiran 2). Bahkan peningkatan biaya per unit 
ini justru akan mendorong gentrifikasi melalui 
peningkatan biaya hidup. Oleh karena itu, peningkatan 
pendapatan dari pajak tanah dan bangunan gedung 
lainnya (properti) dapat dilakukan melalui:

• Peningkatan nilai pajak properti melalui  
pembaruan nilai properti tersebut, dan/atau

• Peningkatan konektivitas transit yang dapat 
mendorong peningkatan kepadatan perkotaan 
untuk meningkatkan total gross floor area (GFA).

Kerangka Cakup Nilai (Value Capture)
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5. Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)

11 Termasuk investasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim senilai $241 milyar per tahun. 
 

Pendanaan nilai (value funding) bermakna 
menggunakan cakup nilai (value capture) untuk 
memberikan kepastian adanya imbal hasil untuk 
pemodal, baik pemerintah maupun swasta.

Siklus nilai manfaat cipta nilai (value creation), cakup 
nilai (value creation), dan pendanaan nilai (value funding) 
dapat meningkatkan minat dan partisipasi pembiayaan 
sektor swasta atas pembangunan infrastruktur dengan 
memastikan bahwa investor akan menerima imbal hasil 
dari cakup nilai (value creation), dan dari peningkatan 
dampak eksternalitas atas pembangunan infrastruktur 
baru (seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
akses terhadap pasar tenaga kerja). Analisis studi kasus 
pada beberapa kota seperti DKI Jakarta, Palembang, 
dan Makassar menunjukkan bahwa kerangka 
pemungutan pajak di Indonesia saat ini hanya dapat 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi, namun belum 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (melalui 
kinerja rasio pajak terhadap PDB), sebagaimana data 
menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia 
relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara 
tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara. Cakup nilai 
(value creation) memberikan peluang untuk meringankan 
beban fiskal yang disebabkan oleh rendahnya serapan 
pajak di Indonesia, dan menjaga nilai (ekonomi) yang 
dihasilkan dari pembangunan infrastruktur, yang 
sebelumnya tidak dicakup oleh kerangka pemungutan 
pajak yang ada saat ini.   

Menurut ADB (2017b), untuk menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, 
serta merespons perubahan iklim, negara berkembang 
di Asia perlu menginvestasikan $26 triliun dari 2016 
hingga 2030, atau $1,7 triliun per tahun. Tantangan 
utama dalam melakukannya adalah kesenjangan 
investasi infrastruktur—yaitu perbedaan antara 
kebutuhan investasi dan tingkat investasi saat ini.11 

Dalam kasus Indonesia, perkiraan belanja infrastruktur 
berjumlah $23 miliar pada 2015 (atau 2,6% dari PDB), 
sementara kebutuhan tahunannya selama periode 5 
tahun dari 2016 hingga 2020 diperkirakan mencapai 
$74 miliar. Dengan asumsi tingkat pengeluaran 
tidak berubah, kesenjangan investasi tahunan yang 
dihasilkan sebesar $51 miliar mewakili sekitar 5,1% dari 
rata-rata PDB tahunan yang diproyeksikan selama 2016 
hingga 2020 (ADB 2017b). Tantangan untuk mengisi 
kesenjangan pendanaan infrastruktur sebesar itu—
kesenjangan yang mungkin melebar karena pandemi 
COVID-19 dan tekanan yang diakibatkannya pada 
keuangan publik dari sisi pendapatan dan pengeluaran—
sangat berat. Kerangka cipta nilai (value creation) 
dan cakup nilai (value capture) yang disajikan pada 
kajian ini menjelaskan beberapa prinsip utama yang 
dapat mendorong pemerintah untuk mengembalikan 
kapasitas fiskalnya melalui investasi kembali pada 
infrastruktur (reinvestment) sebagian nilai (ekonomi) 
yang timbul dari investasi pemerintah.

5.1. Komitmen antarpemerintahan 
dalam kerangka perpajakan 
tradisional

Komitmen antar pemerintahan/lembaga pemerintahan 
dalam kerangka perpajakan tradisional relevan 
dengan kondisi di mana pemerintah/lembaga negara 
tertentu memiliki tanggung jawab atas pengandaan 
infrastruktur, dan pemerintah/lembaga negara lainnya 
dalam kondisi normal akan menerima manfaat atas 
peningkatan ekonomi.

Siklus nilai manfaat menyajikan proses berbasis 
kebijakan dan perencanaan di mana entitas sektor 
publik yang melakukan pengajuan (program 
pembangunan infrastruktur) menggunakan pinjaman 
sektor publik untuk membiayai infrastruktur tersebut. 
Infrastruktur kemudian memberikan manfaat kepada 

Inovasi Pembiayaan Infrastruktur melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia
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yang lainnya. Terdapat kesepakatan kontraktual 
(alokasi pembiayaan atas infrastruktur yang berasal 
dari pendapatan tertentu (earmarking revenue) 
antarentitas sektor publik yang memberikan manfaat, 
biasanya perantara melalui Kementerian Keuangan, 
dan entitas sektor publik yang melakukan pengajuan 
menerapkan mekanisme cakup nilai (value capture) 
yang sesuai (tanggungan pengguna (user-pays), 
tanggungan pemerintah (government-pays), dan 
tanggungan penerima manfaat (beneficiary-pays), 
dan mempersiapkan mekanisme pendanaan untuk 
membiayai investasi awal atas infrastruktur.

Sebagai ilustrasi, semisal ada sebuah area yang 
rentan mengalami banjir selama bertahun-tahun. 
Bappenas/Bappeda dan Kementerian PUPR kemudian 
memperbaharui daerah tersebut dengan upaya-
upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir. 
Diperkirakan bahwa nilai lahan pada daerah yang 
diperbaharui akan mengalami peningkatan, sehingga 
pendapatan negara akan  naik dari adanya peningkatan 
pendapatan pajak atas bumi dan bangunan. Kisaran 
peningkatan pendapatan ini kemudian dikomitmenkan 
untuk dibayarkan kembali demi membiayai atau 
mendanai infrastruktur yang pembangunannya 
memang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir 
tersebut. Karena Indonesia menggunakan mekanisme 
melting-pot dalam pengumpulan pajak (dikumpulkan 
pada rekening pemerintah pusat kemudian dibagikan 
kepada daerah secara proporsional), maka kontrak 
ini juga harus melampirkan persetujuan dari anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). 

Untuk menerapkan skema ini, terdapat beberapa 
ketentuan umum yang harus dipenuhi sebagaimana 
disajikan pada Tabel 5.1.

Mekanisme cakup nilai (value capture) memiliki 
potensi untuk menciptakan saluran untuk mendukung 
skema berikut ini:

• Pajak properti. Secara umum, nilai properti – 
yang berimplikasi pada besaran penerimaan pajak 
atas kepemilikan maupun transaksi perolehan 
properti – diharapkan dapat mendorong 
peningkatan pembangunan infrastruktur baru. 
Kepadatan bangunan gedung yang tinggi juga 
dapat meningkatkan pendapatan pajak atas 
kepemilikan properti maupun transaksi perolehan 
properti lainnya.

Gambar 5.1: Komitmen Sektor Publik

Sumber: Penulis.

Pembiayaan

Jasa dan ManfaatKomitmen Sektor Publik

Cakup Nilai

Pendanaan

Pendanaan

Debitur Infrastruktur

Penerima Manfaat 
Pemerintah, Pihak Swasta, Masyarakat

(Sumber Pendapatan)

Melting Pot

Pemungut Pajak 
dan Retribusi

Tabel 5.1: Analisis Kesiapan Komitmen Pemerintahan
Faktor 

Pendorong
Tingkat 

Kesiapana
Persyaratan

Kinerja 
Pemerintah 
Lintas Sektor

• Kontrak yang jelas antarbadan penerimaan 
negara untuk mengalokasikan pendanaan dari 
jenis pendapatan pajak tertentu untuk pelunasan 
hutang.

• Konsensus dan political will yang jelas antar 
pemerintahan.

• Jika berkenaan dengan pajak daerah, maka 
penerbitan peraturan baru perundang-undangan 
daerah dibutuhkan untuk menjaga komitmen politik 
dari anggota legislatif. 

Rencana Induk 
(Master Plan) 
Ekonomi yang 
Visioner 

• Strategi zona/koridor ekonomi yang jelas 
dilampirkan/dicantumkan pada implementasi 
proyek, yang juga mengidentifikasi penerima 
manfaat (beneficiaries) atas proyek infrastruktur 
ini.

RTRW dan 
Kerangka 
Regulasi Jangka 
Panjang

• Rencana Tata Ruang (RTRW) yang jelas dan sah 
untuk tujuan khusus.

Pembangunan 
Perkotaan dan 
Transportasi 
Terintegrasi

• Rencana induk transportasi yang jelas dan sah 
serta terintegrasi dengan perencanaan penggunaan 
lahan (RTRW).

• Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 
mengatur besaran pajak properti dan pajak transaksi 
perolehan properti sepanjang tarifnya tidak lebih 
tinggi dari tarif maksimum yang diatur dalam 
undang-undang.

Rezim 
Perpajakan 
Berorientasi 
Cakup Nilai 
(Value Capture)

• Peningkatan pendapatan pajak dan penerima 
manfaat (beneficiaries) yang jelas atas proyek 
infrastruktur harus diidentifikasi dengan baik.

• Komitmen anggaran lintas periode untuk mendanai 
proyek yang akan dialokasikan dari pendapatan 
penerimaan pajak yang telah disiapkan sebelumnya.

a Penilaian kesiapan berdasarkan hasil analisis pada Jakarta, Makassar, dan 
Palembang serta tinjauan pada kerangka peraturan perundang-undangan 
yang ada saat ini. Detail mengenai kesiapan masing-masing kota disajikan pada 
lampiran kajian ini.

Sumber: Penulis.

Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)
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• Retribusi pengembang. Pengembang utama 
yang menerima manfaat atas proyek infrastruktur 
dapat dibebankan retribusi awal sebagai bagian 
atas pemberian izin pembangunan mereka. 
Pendapatan dari retribusi ini akan digunakan 
untuk membiayai atau mendanai pembangunan 
infrastruktur tersebut.

Mitigasi hukum:

• Proses penyusunan undang-undang yang ada saat 
ini sebenarnya telah mengenal konsep alokasi 
belanja langsung atas pendapatan tertentu 
(earmarking), walaupun penerapannya masih 
bergantung pada jenis penerimaan negara.

• Dana yang terkumpul dari retribusi daerah 
harus diprioritaskan (earmarked) untuk 
mendanai kegiatan yang berkenaan dengan 
layanan publik tertentu (UU N0. 28 Tahun 2009 
Pasal 161.1). Pendapatan yang bersumber dari 
pajak tidak diprioritaskan (earmarked), kecuali 
yang bersumber dari pajak atas kepemilikan 
kendaraan, cukai rokok, pajak penerangan jalan 
yang akan diprioritaskan untuk aktivitas tertentu 
pemerintah (UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 8 Ayat 
5, Pasal 31, dan Pasal 56 Ayat 3). 

• Pendapatan yang bersumber dari pajak pemerintah 
pusat tidak diprioritaskan (earmarked). Pendapatan 
pajak yang bersumber dari pajak penghasilan, pajak 
atas properti yang mencakup perkebunan, tambang, 
hutan, dan cukai produk rokok dibagikan kepada 
pemerintah daerah dengan besaran sebagaimana 
diatur di dalam undang-undang. Pemerintah 
daerah memiliki kewenangan untuk menentukan 
alokasi maupun tujuan pemanfaatan dari dana bagi 
hasil tersebut (berdasarkan persetujuan anggaran 
dari parlemen).

• Perumusan undang-undang tidak secara jelas 
mengatur bahwa dana yang didapatkan dari 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (NBP) dapat 
diprioritaskan (earmarked). Namun demikian, 
proses perumusan undang-undang mengadopsi 
mekanisme tertentu, yaitu kementerian yang relevan 

yang menghasilkan PNBP dapat mengajukan 
alokasi pemanfaatan dana tersebut berdasarkan 
persetujuan dari Kementerian Keuangan. 
Kementerian bersangkutan juga dapat melakukan 
kesepakatan kontraktual untuk memprioritaskan 
belanja dari dana yang terhimpun dari PNBP.

• Tanpa adanya perubahan/amendemen atas 
undang-undang yang ada saat ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa prioritisasi belanja 
(earmarking) atas pendapatan tertentu sangat 
mungkin untuk dilakukan. Untuk beberapa jenis 
pendapatan, prioritisasi belanja (earmarking) 
dimandatkan oleh undang-undang tersebut, 
dan oleh karenanya pemangku kepentingan 
yang bersangkutan terikat secara hukum untuk 
mengalokasikan belanja prioritas (earmarked) 
pada penyusunan anggaran tahunan.

• Untuk jenis pendapatan lain, belanja prioritas 
(earmarking) masih dapat dimungkinkan 
melalui kesepakatan kontraktual antarpemangku 
kepentingan. Untuk menerapkannya, dibutuhkan 
keinginan/dorongan politik (political will) yang 
kuat. Oleh karena belanja prioritas (earmarking) 
atas pendapatan lainnya tidak diatur dalam 
undang-undang, maka skema belanja prioritas 
(earmarking) ini harus mendapatkan persetujuan 
dari anggota parlemen. Perubahan/amandemen 
atas undang-undang dibutuhkan untuk 
memberikan kejelasan peraturan atas skema 
belanja prioritas (earmarking) ini. 

• Pemerintah daerah umumnya memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengelola 
keuangannya. Oleh karena itu pemerintah daerah 
dapat mengalokasikan secara langsung belanja 
prioritas (earmark) dari peningkatan pendapatan 
pajaknya untuk mendanai beberapa proyek 
tertentu. Pendanaan ini harus dialokasikan 
pada anggaran daerah, yang membutuhkan 
persetujuan dari parlemen di daerah tersebut 
untuk penyusunan/penetapan anggaran tahunan. 
Menjaga komitmen politik parlemen dalam 
jangka panjang adalah kunci utamanya, dan 
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Kota Milton Keynes di Inggris dapat mengajukan pinjaman dana kepada Homes and Communities 
Agency untuk mendanai infrastruktur, dengan perkiraan penerimaan tarif atas pembangunan 
infrastruktur tersebut karena HM Treasury yakin akan ada penerimaan terus-menerus dalam jangka 
panjang. Pada 2004, Kota Milton Keynes memberlakukan retribusi bangunan gedung, yang disebut 
sebagai Strategic Land and Infrastructure Contract, dananya  digunakan untuk mendanai infrastruktur 
fisik maupun sosial di dalam wilayah pengembangan strategis. Pengembang setuju untuk membayar 
standar kontribusi sebesar £18,500 untuk setiap pembangunan perumahan dan sebesar £260,000 
untuk setiap hektar lahan komersil sesuai kerangka peraturan yang berlaku.

Pengembang membayar 75% hingga masa pembangunan proyek selesai, dan tidak membayar seluruhnya 
di muka untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap utang, serta memberikan kepastian 
(profit) bagi kedua belah pihak. Sistem pembayaran yang sama dapat dilakukan jika pengembang 
menyediakan infrastruktur bagi ruang publik. 

dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan 
daerah (Perda) yang baru.

5.2. Hipotek atas Pajak

Pajak hipotek merupakan segregasi (pemisahan/
peruntukan khusus) pendapatan pajak yang 
dialokasikan untuk tujuan khusus. Pajak hipotek 
cukup relevan karena peningkatan penerimaan 
pajak hanya akan terjadi jika terdapat investasi atas 
infrastruktur, penerima manfaat (beneficiaries) dapat 
diidentifikasi dengan jelas, manfaat (benefit) dapat 
dikuantifisir dengan jelas, dan jenis pajak yang tepat 
dapat digunakan untuk penerapan mekanisme cakup 
nilai (value capture).  

Siklus nilai manfaat (virtuous value cycle) menyediakan 
proses berbasis kebijakan dan terencana, yaitu pihak 
yang melakukan pengajuan (entitas sektor publik atau 
entitas milik negara) menggunakan pinjaman sektor 
publik untuk membiayai infrastruktur. Pengadaan 
infrastruktur dapat memberikan manfaat (benefit) 
kepada pihak lain. Terdapat kontrak kesepakatan belanja 
prioritas (earmarking) atas pendapatan tertentu untuk 
membiayai investasi antarentitas sektor publik yang 
memberikan manfaat, yang umumnya dihubungkan 
oleh Kementerian Keuangan, dengan pihak pemohon 
menerapkan mekanisme cakup nilai (value capture) yang 
tepat untuk menutupi pendapatan (tanggungan pengguna 

(user-pays), tanggungan pemerintah (government-
pays), dan tanggungan penerima manfaat (beneficiary-
pays)). Mekanisme ini menggunakan sebagian porsi 
penerimaan pajak yang dialokasikan secara khusus 
melalui pemisahan akun untuk menyediakan sumber 
pendanaan investasi secara langsung, sehingga tercipta 
saluran pendanaan untuk membiayai kebutuhan awal 
investasi publik (Gambar 5.2).       

Pajak hipotek dapat meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan belanjanya kepada wajib pajak.

Untuk menerapkan skema ini, terdapat beberapa 
ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan 
pada Tabel 5.2.

Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)

Gambar 5.2: Pajak atas Hipotek 

Sumber: Penulis.
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Mekanisme cakup nilai (value capture) berikut ini 
memiliki potensi penciptaan saluran pendanaan untuk 
mendukung pelaksanaan skema berikut ini:

• Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak, 
dan retribusi parkir. Peningkatan pendapatan dari 
jenis pajak ini dapat dihipotekisasi untuk membiayai 
proyek infrastruktur transportasi publik.

• Pajak atas kepemilikan properti dan atas 
transaksi perolehan properti. Contohnya 
nilai lahan pada daerah sekitar pembangunan 
proyek infrastruktur KPBU diprediksi akan 

meningkat setelah proses pembangunan 
proyek selesai. Sponsor/peminjam dana proyek 
dapat memberikan dana jaminan/dukungan 
infrastruktur awal (viability gap funding-VGF), 
sehingga KPBU menjadi semakin menarik, jika 
peningkatan pendapatan pajak atas kepemilikan 
properti maupun atas transaksi perolehan properti 
yang dikhususkan untuk mendanai alokasi dana 
jaminan/dukungan infrastruktur (VGF).        

• Pajak hotel dan pajak hiburan. Pembangunan 
infrastruktur dapat mendorong peningkatan/
pengembangan aktivitas bisnis di sekitar area proyek, 
sehingga dasar pengenaan pajak (tax base) untuk 
hotel maupun tempat hiburan bisa lebih tinggi. 

• Biaya kemacetan (congestion fees). Pengenaan 
biaya secara elektronik yang dapat diterapkan 
pada koridor yang relevan.

Mitigasi hukum:

• Berdasarkan peraturan perundangan-undangan 
yang ada saat ini, seluruh pendapatan daerah harus 
disetor pada rekening pemerintah daerah, dan 
pendapatan tidak dapat digunakan secara langsung. 
Pemisahan akun Pajak Hipotek memerlukan 
perubahan/amendemen undang-undang terkait 
sistem keuangan maupun anggaran publik.  

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat 
menerima pendapatan dengan akun yang 
terpisah dan menggunakan dana tersebut untuk 
mendanai kegiatan operasional BLUD.

5.3. Payment in Lieu of Taxes 

Payment in lieu of taxes (PILOT) atau yang dikenal 
sebagai pembayaran yang ditujukan sebagai 
kompensasi hilangnya pendapatan pemerintah atas 
fasilitas pajak yang diberikan atas kepemilikan properti 
atau pengelolaan properti, menjadi sangat relevan, 
peran pemohon dapat ditugaskan kepada entitas milik 
negara atau pengembang swasta melalui perencanaan, 
pembiayaan, dan penerapan pembangunan ekonomi. 
Pemerintah dapat menyerahkan kewenangan 

Tabel 5.2: Analisis Kesiapan Hipotek atas Pajak
Faktor Pendorong Tingkat 

Kesiapana
Persyaratan

Pendekatan 
seluruh- 
pemerintahan

• Transparansi dan akuntabilitas dari penyedia 
dana atau peminjam dana, dikarenakan dana 
yang akan digunakan bersumber dari wajib pajak.

• Kontrak kesepakatan yang jelas antara lembaga 
pengelolan keuangan dalam mengalokasikan 
pendanaan dari jenis pajak untuk pembayaran 
utang pada akun yang berbeda. 

• Pembuatan akun terpisah untuk pajak hipotek 
akan membutuhkan perubahan dalam undang-
undang keuangan negara. 

Rencana induk 
ekonomi yang 
visioner 

• Strategi koridor/zona ekonomi yang jelas yang 
dilampirkan pada penerapan proyek tersebut, 
termasuk identifikasi terhadap penerima 
manfaat atas pembangunan proyek termaksud 
(project beneficiaries). 

• Analisis model bisnis yang mencakup strategi, 
manfaat ekonomi, komersialisasi, keuangan, 
dan pengelolaan.

Perencanaan 
pengelolaan 
lahan dan 
kerangka regulasi 
dalam jangka 
panjang.

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 
jelas. 

Pembangunan 
perkotaan dan 
transportasi 
terintegrasi

• Rencana induk transportasi yang jelas dan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang 
terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW),   

Rezim 
perpajakan 
berorientasi 
cakup nilai (value 
capture)

• Jenis pajak hipotek yang jelas akan dipersiapkan 
untuk membiayai proyek.

• Perubahan undang-undang yang berkenaan 
dengan sistem keuangan maupun anggaran 
negara untuk mendorong belanja prioritas 
(earmarking) keuangan negara dan pemisahan 
akun pajak untuk tujuan belanja tertentu (ring-
fencing) .  

• Komitmen penganggaran lintas periode untuk 
pendanaan proyek akan dialokasikan dari 
peningkatan pendapatan pajak. 

a Penilaian kesiapan didasarkan pada analisis tiga kota utama, yang mencakup 
Jakarta, Makassar, dan Palembang, serta tinjauan peraturan perundang-
undangan yang ada saat ini. Untuk detail analisis tiga kota tersebut disajikan 
pada lampiran.  

Sumber: Penulis.



77

pemungutan pajaknya, dan memberikan hak konsesi 
kepada pemohon untuk memungut pembayaran 
retribusi penerima manfaat (beneficiaries) dalam area 
pengembangan yang sebelumnya akan dibayarkan 
dalam bentuk pajak kepada pemerintah.  

Siklus nilai manfaat (virtuous value cycle) menyediakan 
proses berbasis kebijakan dan terencana, yaitu pihak 
yang melakukan pengajuan atau pemohon (entitas 
sektor publik atau entitas milik negara) menggunakan 
pinjaman sektor publik untuk membiayai infrastruktur. 
Pengadaan infrastruktur dapat memberikan manfaat 
(benefit) kepada pihak lain. Pemohon memiliki hak 
yang memungkinkan pemohon tersebut menerapkan 
mekanisme cakup nilai (value capture) yang tepat 
untuk menutupi pendapatan (tanggungan pengguna 
(user-pays), tanggungan pemerintah (government-
pays), dan tanggungan penerima manfaat (beneficiary-
pays)), dengan porsi retribusi atas kompensasi terhadap 
hilangnya pendapatan negara yang seharusnya 
disetorkan kepada negara dalam bentuk pajak. Retribusi 
tersebut didepositokan melalui akun yang terpisah, 
untuk menyediakan sumber pendanaan investasi secara 
langsung, sehingga tercipta saluran pendanaan untuk 
membiayai kebutuhan awal investasi publik.

PILOT dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
belanja negara baik kepada pengguna maupun 
penerima manfaat (beneficiaries). 

Skema ini akan berjalan jika BUMN berperan sebagai 
pengembang induk atas proyek infrastruktur. BUMN 

diberi kewenangan untuk mengelola wilayah tertentu 
dalam koridor pembangunan infrastruktur, seperti 
wilayah pembangunan berorientasi transit, dengan 
cakupan sebagai berikut:

• Zonasi dan pengelolaan lahan;
• Pengadaan infrastruktur tambahan;
• Fasilitasi urusan pajak/izin/lisensi untuk 

pemilik bisnis; dan
• Peningkatan atau penurunan biaya sewa, dengan 

catatan pengurangan biaya sewa ini merupakan 
kompensasi atas potensi penerimaan pajak di 
masa depan.

Dengan kewenangan di atas, maka BUMN yang 
ditugaskan oleh negara dapat mengatur mekanisme 
insentif maupun disinsentif bagi sektor swasta agar 
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 
infrastruktur. Formula dis(insentif ) paling tidak harus 
mempertimbangkan karakteristik populasi, kepadatan 
wilayah, dan mekanisme bagi hasil. 

Sebagai contoh, proyek pembangunan jalan tol dapat 
disatukan (bundled) dengan kawasan industri yang berada 
di sepanjang koridor jalan tol tersebut. BUMN tidak 
hanya diberikan tugas untuk membangun infrastruktur, 
namun juga mendapat hak untuk melonggarkan pajak 
atas properti dan memungut retribusi dari entitas usaha 
yang berada di kawasan industri tersebut. Diprediksi 
bahwa pajak atas kepemilikan properti yang rendah dan 
potongan retribusi dapat menarik banyak perusahaan 
manufaktur (manufacturer) untuk berinvestasi di 
kawasan industri yang pada akhirnya mendorong 
pertumbuhan lalu lintas perdagangan di sepanjang 
proyek jalan tol. Begitu ekonomi sudah bertumbuh 
normal, maka BUMN dapat mulai memberlakukan tarif 
retribusi maupun pajak yang normal pada seluruh bagian 
infrastruktur di sepanjang koridor jalan tol yang berada 
di bawah pengelolaan BUMN tersebut. Pendapatan 
dari retribusi ini kemudian didepositokan pada akun 
khusus yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek 
atau pembiayaan biaya operasional (operating expenses-
OPEX) infrastruktur tersebut.

Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)

Gambar 5.3: Payment In Lieu Of Tax (PILOT)

PILOT = Payment In Lieu Of Taxes.
Sumber: Penulis. 
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Untuk menerapkan skema ini, terdapat beberapa 
ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan 
pada Tabel 5.3.

Mekanisme cakup nilai (value capture) yang memiliki 
potensi penciptaan saluran pendanaan untuk 
mendukung skema adalah sebagai berikut:

• Biaya (retribusi) sewa. Penerima manfaat 
(beneficiaries) proyek dapat dikenakan biaya sewa 
tahunan yang lebih tinggi, yang kemudian akan 
digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur. 

• Retribusi perolehan hak pembangunan. 
Pengembang induk dari BUMN dapat menjual 
hak pembangunannya kepada pemilik lahan 
atau pengembang yang ingin mendapatkan izin 
kepadatan yang lebih tinggi pada lahan mereka. 

Skema ini diatur dan harus mematuhi standar 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Panduan Rancang Perkotaan (Urban Design 
Guidelines – UDGL).

Mitigasi hukum (Analisis mitigasi hukum yang lengkap 
mengenai PILOT disajikan pada Lampiran 7):

• Peraturan perundang-undangan yang ada saat 
ini menyediakan panduan tentang pembangunan 
kawasan perumahan atau kawasan apartemen oleh 
BUMN/BUMD, termasuk zona Pembangunan 
Berorientasi Transit (Transit Development 
Oriented - TOD). Namun demikian, pengenaan 
retribusi bagi penerima manfaat (beneficiaries) 
(seperti pemilik properti/bisnis yang terdaftar) 

Tabel 5.3: Analisis Kesiapan PILOT
Faktor Pendorong Tingkat 

Kesiapana
Persyaratan

Pendekatan 
seluruh-
Pemerintahan

• Kontrak kesepakatan yang jelas antara pemerintah dan BUMN yang ditugaskan, yang sah dan diakui oleh DPR/DPRD;
• Pemerintah maupun BUMN yang ditugaskan harus mendapatkan bagian lahan baik yang belum dioptimalkan dengan baik (greenfield) maupun 

yang sudah ditinggalkan (brownfield), sehingga BUMN memiliki landasan hukum untuk memungut retribusi dan mengatur daerah tersebut. . 
• Membentuk atau menugaskan BUMN/BUMD untuk mengelola investasi publik serta menjalankan proyek tersebut. Pada aspek yang lebih 

spesifik, kedua fungsi tersebut dapat dipisahkan kepada kedua BUMN/BUMD yang berbeda. ;
•  BUMN yang ditugaskan harus memasukkan Rencana Jangka Panjang Perusahaannya (RJPP). Pendapatan yang berasal dari sumber yang spesifik 

akan dialokasikan untuk tujuan yang spesifik pula.

Rencana induk 
ekonomi yang 
visioner  

• Strategi koridor/zona ekonomi yang jelas yang dilampirkan pada penerapan proyek tersebut, termasuk identifikasi terhadap penerima manfaat 
atas pembangunan proyek termaksud (project beneficiaries). 

• Analisis model bisnis yang mencakup strategi, manfaat ekonomi, komersialisasi, keuangan, dan pengelolaan.

Perencanaan 
Pengelolaan Lahan 
dan Kerangka 
Regulasi dalam 
Jangka Panjang

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jelas.
• Pedoman/panduan desain/rancang perkotaan yang jelas, yang terdiri dari pengelolaan lahan berbasis kepadatan bangunan gedung, serta 

pedoman/panduan desain/rancang teknis yang memenuhi kaidah dan standar RTRW dan Rencana Detil Tata Ruang (.RDTR).
• Ketentuan kepadatan yang fleksibel yang diatur di dalam panduan rancang kota (urban design guidelines-UDGL). 
• Pengembangan kerangka regulasi yang berkenaan dengan optimisasi aset negara dah hak kepemilikan atas unit apartemen yang dibangun di 

atas aset milik negara (sertifikat kepemilikan bangunan gedung-SKBG), untuk membuka peluang penerapan pengelolaan lahan campuran 
(mixed-use) (dengan memadukan aset infrastruktur dan wilayah pemukiman/wilayah komersial).

• Mendorong pemberian hak kontraktual untuk memanfaatkan aset negara (baik pusat maupun daerah) untuk memastikan terciptanya manfaat 
(ekonomi) bagi pemodal.

Pembangunan 
perkotaan dan 
transportasi 
terintegrasi

• Rencana induk transportasi yang sesuai undang-undang dan jelas yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
• Proyek bisnis dan rencana induk yang jelas berkenaan dengan pembaharuan transportasi dan perkotaan. 
• Pengenaan pungutan retribusi sebagai kompensasi atas hilangnya pendapatan pemerintah dikarenakan pemberian insentif fiskal (in lieu of tax) 

harus diatur melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang baru atau peraturan pemerintah yang baru. 

Rezim perpajakan 
berorientasi 
cakup nilai (value 
capture)

• Komitmen politik melalui peraturan daerah (Perda) untuk menerapkan atau menggunakan diskresi (kewenangan) pada masing-masing koridor 
atau zona yang akan dikelola dengan menggunakan skema PILOT.

• Komitmen anggaran lintas periode untuk mendanai proyek yang bersumber dari peningkatan pendapatan pajak yang telah disiapkan sebelumnya.
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) harus dengan jelas mengatur wilayah (yang merupakan wilayah 

yang menjadi tanggung jawab pengelolaan pemerintah) yang diberikan fasilitas pembebasan pajak. Kebijakan pembebasan pajak ini harus diatur 
di dalam peraturan daerah (Perda), yang membutuhkan persetujuan DPRD.

Penilaian kesiapan didasarkan pada analisis tiga kota utama, yaitu Jakarta, Makassar, dan Palembang, serta tinjauan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.  
Detail analisis tiga kota tersebut disajikan pada bagian lampiran.
Sumber: Penulis.
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perlu diatur oleh undang-undang maupun 
peraturan pemerintah.12

• Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 
mengatur besaran tarif pajak atas kepemilikan 
properti maupun atas transaksi perolehan properti 
sepanjang besaran tarif tersebut tidak lebih tinggi 
dari tarif maksimum yang ditetapkan oleh undang-
undang. Selain daripada itu, sebagai bagian dari 
kebijakan Pembangunan Berorientasi Transit 
(Transit Oriented Development - TOD), pemerintah 
dapat memberlakukan zonasi fiskal, di mana tarif 
pajak dapat berbeda antara satu wilayah dengan 
wilayah lainnya. Pengelolaan lahan yang tidak 
mematuhi kebijakan Pembangunan Berorientasi 
Transit (Transit Oriented Development - TOD) 
dapat dikenakan tarif pajak atau retribusi yang 
lebih tinggi (Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang No. 16 Tahun 2017 Pasal 19). Ketentuan 
ini dapat dikembangkan untuk mendorong 
subtitusi (pengganti) pajak properti dalam bentuk 
pembayaran/retribusi lainnya (in lieu of taxes) 
sebagai bagian dari kebijakan zonasi fiskal.

• Penerbitan obligasi oleh BUMN/BUMD 
membutuhkan aset dasar berupa lahan 
(underlying) untuk dijadikan jaminan.13 Rezim 
pengelolaan keuangan negara saat ini tidak 
membolehkan penggunaan aset negara (baik 
pusat maupun daerah) untuk dijadikan jaminan 
atas penerbitan obligasi BUMN/BUMD. Oleh 
karena itu pengadaan aset (termasuk pengadaan 
aset infrastruktur) harus menggunakan aset 
BUMN/BUMD, atau jika pengadaan aset tersebut 
dilakukan oleh negara, maka BUMN/BUMD 
harus diberikan semacam penyertaan modal 
dalam rangka pengadaan aset termaksud. Harus 
dipertimbangkan pula aspek perpajakannya.

• Alternatifnya adalah BUMN/BUMD dapat 
mendorong kontrak kesepakatan hak pengelolaan 
lahan atas aset negara (baik pusat maupun daerah) 

12 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak secara spesifik memberikan wewenang pengenaan tambahan retribusi 
(berdasarkan prinsip tanggungan penerima manfaat (beneficiary-pays model)) oleh pengembang kepada pemilik properti di dalam kawasan tersebut. 
Oleh karena itu, penggunaan Pembayaran Pengganti Pajak (Payment in lieu of Taxes (PILOT)), yang merupakan kewajiban pembayaran terutang 
kepada BUMN memerlukan perubahan/amandemen pada UU No. 1 Tahun 2011.  Untuk detail lebih lanjut terkait pendanaan kompleks perumahan 
dan apartemen, lihat Lampiran 7, di bawah judul “Hak Pembangunan”.

13 Barang Milik Daerah (BMD) tidak dapat dijadikan jaminan (UU No. 23/2014 Pasal 307 (4)), dengan pengecualian bahwa proyek atau aset yang 
dibiayai/dibeli melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah (UU No. 33/2004 Pasal 55(33)).  Untuk lebih jelas, lihat Lampiran 7, di bawah judul 
“Penjaminan Aset”. 

berdasarkan rezim pengelolaan aset negara yang 
berlaku saat ini (misalnya melalui kontrak Bangun 
Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna 
(BSG) atau kerja sama pemanfaatan). Jika skema 
ini yang digunakan, dibutuhkan pengembangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat 
ini yang mencakup: (1) memadukan wilayah aset 
infrastruktur dan wilayah pemukiman vertikal; (2) 
mengembangkan rezim regulasi hak ruang angkasa; 
(3) memungkinkan adanya pengalihan/penjualan 
berbagai jenis hak atas lahan yang dimiliki oleh 
negara (baik pusat maupun daerah); dan (4) 
memungkinkan adanya kesepakatan kontraktual 
atas hak untuk tujuan-tujuan pengelolaan dan 
pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.4. Konsesi

Konsesi pada dasarnya merupakan skema yang 
cukup sederhana, yaitu BUMD atau sektor swasta 

Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)

Pembaharuan Hudson Yards merupakan 
salah satu respon terpenting pemerintah 
Kota New York atas tingginya kebutuhan 
fasilitas perkantoran untuk mempertahankan 
daya saing Kota New York di pasar global, 
sekaligus mempertahankan aglomerasi 
(pusat aktivitas) ekonomi yang terpusat di 
Manhattan. Pada 2005, badan legislatif New 
York menyetujui zonasi kembali Hudson 
Yards, mentransformasi wilayah manufaktur 
kepadatan rendah menjadi kepadatan tinggi 
dan wilayah campuran (mixed-use district). 
Pada akhir periode 2006, terjadi penjualan 
obligasi Hudson Yards senilai $3 miliar, yang 
bermakna bahwa proyek tersebut sepenuhnya 
dibiayai menggunakan skema payment in lieu 
of taxes (PILOT). 
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diberikan hak untuk membangun dan mengoperasikan 
infrastruktur. Intinya adalah pemegang konsesi 
(izin) ini berinvestasi pada sebuah proyek dan 
mengumpulkan pendapatan yang dihasilkan oleh 
infrastruktur tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menugaskan BUMD sebagai pengembang induk pada 
proyek pembangunan atau pembaharuan perkotaan.  

Sebagai ilustrasi, BUMD dapat diberi izin/konsesi 
untuk membangun jalan tol dan kawasan industri, 
kemudian setelahnya diberi hak untuk mengumpulkan 
pendapatan di sepanjang koridor infrastruktur jalan tol 
tersebut, termasuk keuntungan atas penjualan properti. 
Jika konsensi ini kemudian menguntungkan BUMD 
secara finansial, maka pemerintah dapat melakukan 
divestasi atas BUMD dan dapat menggunakan uang 
tersebut untuk mendanai infrastruktur lain.

Untuk dapat mengimplementasikan skema ini, 
terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi 
sebagaimana disajikan pada Tabel 5.4.

Mekanisme cakup nilai (value capture) yang memiliki 
potensi penciptaan saluran pendanaan bertujuan 
untuk mendukung skema adalah sebagai berikut:

• Retribusi jasa. Entitas usaha yang memiliki 
aset properti pada wilayah cakup nilai (value 
capture) dapat dikenakan tarif retribusi lebih 
tinggi berbasis tahunan atau bulanan, yang 
kemudian akan digunakan untuk mendanai 
biaya operasional (operating expense – OPEX) 
atau bahkan biaya modal (capital expenditure – 
CAPEX) infrastruktur.

• Retribusi parkir. BUMD dapat mengatur 
pungutan parkir jalan (on-street parking) pada 
sepanjang wilayah atau koridornya. 

• Keuntungan atas penjualan aset (capital gains). 
BUMD dapat memperoleh keuntungan atas 
penjualan lahan dan bangunan gedung yang telah 
dibanngun/dimanfaatkan/dikelola sebelumnya.

Tabel 5.4: Analisis Kesiapan Konsensi
Faktor Pendorong Kesiapana Ketentuan

Pendekatan 
Kinerja 
Pemerintah 
Lintassektor

• Membentuk atau menugaskan kepada BUMN yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan proyek dan sah 
secara hukum diberikan kewenangan untuk mengatur aktifitas bisnis seperti pengelolaan kawasan industry atau pengelolaan gedung.

• Kontrak yang jelas antara pemerintah dan BUMN yang ditugaskan.
• Pemerintah atau BUMN yang ditugaskan harus memiliki bagian porsi lahan baik yang belum optimal dikembangkan (greenfield) atau yang sudah 

tidak digunakan (brownfield) sehingga BUMN termaksud memiliki kewenangan untuk menjual kembali lahan atau properti kepada entitas swasta.
• BUMN yang ditugaskan harus menjalankan prosedur akuisisi lahan. Anggaran prosedur akuisisi lahan pada RJPP BUMN harus disetujui oleh 

pemegang saham, khususnya Kementerian BUMN.
• Kesepakatan konsesi, khususnya KPBU, menggunakan mekanisme spesifikasi berbasis output dan pembayaran berbasis kinerja, serta ketentuan 

syarat pengadaan yang dapat dinegosiasikan bersama dengan pemegang konsesi. 
• Kontrak kesepakatan yang jelas antara badan penerima negara untuk mempersiapkan alokasi dana hasil divestasi, hasil penandatanganan konsesi 

(signing bonus), dari retribusi konsesi lainnya untuk pembangunan infrastruktur. 
• Konsensus yang jelas dan dorongan/keinginan politik yang kuat (lembaga negara dan pemberi izin yang menjalin kesepakatan konsesi dapat 

dilakukan oleh lembaga negara yang berbeda, dan oleh karenanya membutuhkan konsensus dan dukungan dari para pemangku kepentingan 
(stakeholders), yang kemudian dituangkan di dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding)).

Rencana induk 
perekonomian 
yang visioner

• Strategi koridor/zona ekonomi yang jelas yang dilampirkan pada penerapan proyek tersebut, termasuk identifikasi terhadap penerima manfaat 
atas pembangunan proyek termaksud (project beneficiaries). 

• Analisis model bisnis yang mencakup strategi, manfaat ekonomi, komersialisasi, keuangan, dan pengelolaan.
• Strategi divestasi wilayah di masa mendatang, di saat nilai perusahaan sudah mencapai tingkat penjualan normal/sesuai (reasonable) kepada publik.

Pengelolaan lahan 
dan kerangka 
regulasi jangka 
panjang

• Rencana induk atau Panduan Rancang Perkotaan (Urban Design Guidelines – UDGL) yang jelas yang mematuhi standar Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW).

Pembangunan 
perkotaan dan 
transportasi 
terintegrasi

• Rencana induk transportasi yang jelas dan sesuai undang-undang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Rezim perpajakan 
berorientasi cakup 
nilai 

• Tidak diperlukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
• Beberapa penyesuaian/adaptasi pada Peraturan Daerah (Perda) dapat diterapkan bergantung pada jenis proyeknya.
• Akuisisi lahan oleh BUMN untuk pembangunan infrastruktur seperti kawasan industry.

PPP, RTRW, SOE
a Penilaian kesiapan didasarkan pada analisis tiga kota utama, yang mencakup Jakarta, Makassar, dan Palembang, serta tinjauan peraturan perundang-undangan yang ada 

saat ini. Untuk detail analisis tiga kota tersebut disajikan pada lampiran.
Sumber: Penulis.
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Mitigasi hukum: 

• Proyek-proyek pembangunan infrastruktur 
dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD atau sektor 
swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah 
Badan Usaha (KPBU). Dalam banyak kasus, 
besaran tarif ditentukan oleh pemerintah, dan 
besaran ini termasuk kesediaan konsumen 
untuk membayar dan intervensi politik. Dengan 
demikian, proyek infrastruktur harus memiliki 
model bisnis yang kuat untuk dapat sepenuhnya 
mengandalkan tarif untuk pendanaan proyek 
infrastruktur termaksud. 

• Kombinasi proyek infrastruktur dengan proyek 
yang menghasilkan pendapatan dapat dilakukan 
secara teoritis, walaupun harus dianalisis secara 
komprehensif kasus demi kasus. Kedua proyek 

ini akan dikelola oleh otoritas yang berbeda, 
karena itu dukungan politik dari otoritas-
otoritas tersebut harus dijaga dalam bentuk nota 
kesepahaman (memorandum of understanding), 
keputusan bersama, atau kesepakatan bersama.

• Dana yang dihasilkan atas divestasi BUMN/
BUMD, penandatanganan kesepakatan (signing 
bonuses), atau retribusi atas konsensi akan 
menentukan besaran penerimaan pusat maupun 
daerah, yang harus didepositokan pada rekening 
pusat maupun daerah. Dana ini tidak dapat 
langsung digunakan untuk belanja infrastruktur. 
Dana ini harus dialokasikan sebagai bagian 
dari proses penganggaran tahunan yang harus 
disetujui oleh badan penerimaan negara dan 
parlemen.

Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)

Otoritas Mactan Cebu International Airport (MCIA) menandatangani kontrak KPBU bersama 
dengan pemegang konsesi dari sektor swasta untuk ekspansi bandara pada 2014. Parameter 
penawaran proyek KPBU tersebut adalah penawaran pembayaran awal (di muka) tertinggi 
atas konsesi yang ditawarkan oleh pemerintah. Penawar tertinggi akan membayar sebesar 80% 
dari total biaya proyek, atau setara 14,4 milyar Peso, yang kemudian digunakan oleh MCIA 
untuk membiayai pengembangan infrastruktur udara lainnya yang dibutuhkan oleh bandara 
tersebut. Premi yang dibayarkan kepada pemerintah adalah penerimaan yang bersumber 
dari pemberian hak pembangunan wilayah komersil oleh pemerintah kepada sektor swasta di 
dalam kontrak KPBU.   
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6. Peta Jalan (Roadmap) Cipta Nilai dan Cakup Nilai

Analisis pada kajian ini, termasuk pembahasan 
mengenai pemangku kepentingan yang terkait untuk 
menerapkan cakup nilai (value capture) di Indonesia, 
menyimpulkan bahwa diperlukan satu lembaga khusus 
(baik yang dibentuk dengan tujuan khusus atau 
penunjukan lembaga negara yang sudah ada) dengan 
tugas utama memimpin/mendorong kolaborasi 
lintas sektor pemerintahan di Indonesia. Lembaga 
ini akan bertugas untuk mengoptimalkan rencana 
pembangunan dan sistem pengelolaan yang sudah 
ada (sebagai pintu masuk penerapan mekanisme 
cakup nilai (value capture) yang efektif, dan utamanya 
untuk memperkuat pungutan pajak maupun retribusi. 
Selain itu, lembaga tersebut juga harus memberikan 
dukungan kepada kementerian dan pemerintah daerah 
untuk mengoperasionalkan cakup nilai (value capture) 
di Indonesia.

Kajian ini mengidentifikasi perbedaan (gap) antara 
pengalaman penerapan (best practice) cakup nilai (value 
capture) di negara lain dan di Indonesia berdasarkan 
kerangka kelembagaan dan regulasi yang berlaku saat 
ini. Pendekatan cakup nilai (value capture) dapat dibagi 
menjadi rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang.

Lima kementerian/lembaga negara diidentifikasi 
sebagai bagian penting untuk mendorong keberhasilan 
penerapan kerangka kebijakan cakup nilai (value 
capture):

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu): memiliki 
kewenangan penuh untuk mengendalikan 
anggaran fiskal pada investasi proyek 
infrastruktur, termasuk mengatur dan mengelola 
pendapatan fiskal. Kementerian Keuangan diberi 
tugas untuk membentuk tim dengan tanggung 
jawab utama melakukan evaluasi apakah model 
bisnis atas investasi proyek infrastruktur cukup 
berguna untuk penerapan cakup nilai (value 
capture) dengan tujuan untuk menghasilkan 
‘nilai uang’ bagi sektor publik dan juga untuk 

memastikan mekanisme fidusia terlaksana untuk 
mendanai kembali kebutuhan investasi awal.  

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
(Kemenko Perekonomian): memiliki fungsi 
koordinasi strategis untuk mendorong kinerja 
ekonomi, oleh karena itu Kemenko Perekonomian 
mendorong terbentuknya kerangka kebijakan 
yang menyeluruh dan menjalankan fungsi 
mengoordinasi kementerian dan lembaga negara 
pada perumusan regulasi yang berkenaan dengan 
cakup nilai (value capture) sebagai bagian dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan pedoman/panduan cakup 
nilai (value capture). Kemenko Perekonomian 
juga menyusun panduan bagi kementerian dan 
lembaga negara mengenai upaya pengembangan 
dan implementasi kebijakan cakup nilai (value 
capture) pada masing-masing lembaga, serta 
mengawasi proses implementasi kebijakan cakup 
nilai (value capture) yang dimaksud. 

• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Kemenko Kemaritiman dan 
Investasi): memiliki fungsi koordinasi strategis 
untuk mendorong kinerja transportasi dan 
investasi, oleh karena itu Kemenko Kemaritiman 
dan Investasi mendorong terbentuknya kerangka 
kebijakan yang menyeluruh dan menjalankan 
fungsi untuk mengoordinasi kementerian dan 
lembaga negara pada perumusan regulasi yang 
berkenaan dengan cakup nilai (value capture) 
sebagai bagian dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 
pedoman/panduan cakup nilai (value capture). 
Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga 
menyusun panduan bagi kementerian dan 
lembaga negara mengenai upaya pengembangan 
dan implementasi kebijakan cakup nilai (value 
capture) pada masing-masing lembaga, serta 
mengawasi proses implementasi kebijakan cakup 
nilai (value capture) yang dimaksud.
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• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/
BPN): memiliki peran koordinasi strategis dalam 
aspek pengelolaan lahan, yang dapat ditingkatkan 
untuk memaksimalkan cipta nilai (value creation) 
dan cakup nilai (value capture). 

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas): yang memiliki fungsi pengawasan atas 
investasi yang dialokasikan pada pembangunan 
proyek infrastruktur nasional yang memberikan 
dampak peningkatan nilai ekonomi. Bappenas 
memiliki peran utama mendukung persiapan 
model bisnis pada investasi infrastruktur dan 
mengevaluasinya sebelum diberikan kepada 
Kementerian Keuangan. Bappenas juga 
berperan dalam mendorong inovasi alternatif 
pendanaan infrastruktur, dengan merujuk 
kepada strategi yang sudah berjalan sebelumnya 
untuk menjalankan proyek baru, sekaligus 
mengidentifikasi sinergi investasi yang secara 
paralel diajukan oleh lini kementerian.

Untuk memperoleh manfaat yang besar dari cakup 
nilai (value capture) pada pembiayaan infrastruktur 
maka diperlukan:

• Lead policy institution yang ditunjuk untuk 
mendorong penyusunan dan adopsi penerapan 
kebijakan cakup nilai (value capture); dan

• Lead implementing institution yang ditunjuk untuk 
mendorong penerapan mekanisme cakup nilai (value 
capture) pada kementerian dan pemerintah daerah.

Kajian ini mengidentifikasi rencana aksi jangka pendek 
yang dapat menginisiasi dan menciptakan momentum 
penerapan instrumen cakup nilai (value capture) pada 
perencanaan infrastruktur yang umum dilakukan 
saat ini. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi 

rencana aksi jangka panjang yang dapat mendorong 
impelementasi pengalaman penerapan sebelumnya 
(best practice) untuk memaksimalkan dampaknya 
terhadap perekonomian Indonesia.

6.1. Rencana aksi jangka pendek

Rencana aksi jangka pendek dapat segera dimulai 
dan ditargetkan untuk diterapkan secara menyeluruh 
dalam tempo 24 bulan, dengan fokus pada: 

• Menyusun kerangka kebijakan;
• Peningkatan kapasitas; dan
• Mengimplementasikan pencarian jalur yang lebih 

kecil pada proyek dalam kerangka peraturan dan 
pajak yang ada.

Rencana aksi jangka pendek yang ditawarkan disajikan 
pada Gambar 6.1.

Peta Jalan (Roadmap) Cipta Nilai dan Cakup Nilai

Studi kasus di Hong Kong, China tentang 
penugasan lead institutions

Pada kasus Hong Kong, China (Lampiran 4. – Studi Kasus 
Internasional), MTR Hong Kong, China ditunjuk untuk memimpin 
penerapan cakup nilai (value capture) berdasarkan model jalur rel 
– properti pada wilayah sekitar stasiun MTR. Di Indonesia, MRT 
Jakarta sedang menuju ke arah tersebut karena MRT Jakarta telah 
ditunjuk untuk mengelola panduan rancang perkotaan (urban 
design guidelines – UDGL) dan mengalihkan hak pembangunan 
pada wilayah pembangunan di sekitar stasiun.  
Namun demikian, akibat terbatasnya jangkauan dan kewenangan 
operator transportasi (seperti MTR Hong Kong, China dan 
MRT Jakarta), maka lebih tepat jika peran lead institutions 
diterapkan pada tingkat nasional yang dapat mengatur 
pemangku kepentingan di daerah dengan lebih efektif, termasuk 
peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Selain itu, lead 
institution dapat mengatasi tantangan perbedaan implementasi 
antara daerah (masalah sosial, politik, dan ekonomi), agar 
penerapan kebijakan sebelumnya dapat dijadikan pelajaran 
untuk implementasi kebijakan di masa mendatang.

Gambar 6.1: Rencana Aksi Jangka Pendek

LVC = land value capture.
Sumber: Penulis.
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Detail rencana aksi yang ditawarkan adalah sebagai 
berikut:

(i) Penentuan lead policy institution - harus dipilih 
dari kementerian koordinator yang ada dan peran 
serta tanggung jawab yang disajikan di bawah 
ini harus digunakan pada pemilihan lead policy 
institution. Pada dasarnya penerapan mekanisme 
cakup nilai (value capture) merupakan salah 
satu bentuk upaya lintas sektoral, oleh karena 
itu kemitraan yang kuat antarkementerian 
sangat dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan 
yang terkait dengan domain masing-masing 
kementerian/lembaga negara. Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian adalah yang 
paling tepat untuk menjadi lead policy institution.    

2) Penyusunan kerangka hukum nasional cakup 
nilai (value capture) lahan - lead policy institution 
harus mempersiapkan kerangka peraturan 
perundang-undangan nasional (misalnya dalam 
bentuk peraturan presiden) untuk pemerintah 
pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan 
yang terkait untuk:

(a) Menjadikan kerangka cakup nilai (value 
capture) konseptual dengan fokus utama 
pada mekanisme mencakup atau monetisasi 
manfaat ekonomi, serta menyalurkan dana 
tersebut (dari hasil monetisasi manfaat 
ekonomi) untuk mendanai pembiayaan 
pembangunan infrastruktur; 

(b) Melembagakan proses penyaringan dan 
pemilihan, persiapan, dan pelaksanaan 
proyek terkait dengan cakup nilai (value 
capture), melalui mandat/penugasan khusus 
yang diberikan kepada lead implementing 
institution untuk mengoordinasikan dan 
mengawasi siklus proyek secara menyeluruh. 
Lead implementing institution dapat terdiri 
dari satu lembaga dengan kewenangan tunggal 
atau komite bersama yang sifatnya koordinasi 

14 Lead implementing institution dapat terdiri dari satu lembaga dengan kewenangan tunggal kerangka hukum nasional cakup nilai lahan Lead 
ImplementingInstitution proyek awal atau komite bersama yang sifatnya koordinasi antarkementerian/lembaga negara. Perlu ditekankan bahwa pada 
dasarnya proses kelembagaan cakup nilai (value capture) bersifat komplementer dengan proses bisnis proyek yang ada saat ini (misalnya proyek KPBU), 
dan duplikasi proses dalam bentuk apa pun harus dapat dihindari.

antarkementerian/lembaga negara. Perlu 
ditekankan bahwa pada dasarnya proses 
kelembagaan cakup nilai (value capture) 
bersifat komplementer dengan proses bisnis 
proyek yang ada saat ini (misalnya proyek 
KPBU), dan duplikasi proses dalam bentuk 
apapun harus dapat dihindari;14

(c) Menyusun kerangka koordinasi antarpemangku 
kepentingan utama untuk mempersiapkan 
model bisnis proyek, yang memuat aturan yang 
akan digunakan, termasuk aspek pelaksanaan 
proyek itu sendiri;

(d) Memberikan izin proyek pembangunan awal 
(pilot project), memerintahkan persiapan 
model bisnis proyek yang dapat menerapkan 
mekanisme cakup nilai (value capture) pada 
kota tertentu seperti Palembang atau Makassar;

(e) Menyusun proses identifikasi entitas utama 
(lembaga yang berwenang, badan usaha milik 
negara/daerah) yang berpotensi menjadi 
pengelola cakup nilai (value capture). 
Pemerintah daerah harus diberikan beberapa 
pilihan untuk melakukan penataan ruang 
komersial dan memetakan jaringan.  

(f ) Panduan nasional (misalnya melalui penerbitan 
peraturan presiden) harus dipersiapkan 
dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Instrumen cakup nilai (value capture) yang 

wajar dan sesuai dengan peraturan hukum 
pada situasi yang berbeda-beda, misalnya 
pada perbedaan jenis hak atas lahan, 
kondisi ekonomi di daerah, peraturan 
rencana tata ruang dan zonasi; 

• Saluran input dan output bagi penerapan 
cakup nilai (value capture), dengan 
memasukkan aspek belanja prioritas 
(earmarking) ke dalam kerangka perpajakan 
yang berlaku saat ini, untuk memastikan 
bahwa pendapatan yang dihasilkan dari 
cakup nilai (value capture) dapat memberikan 
imbal hasil kepada investor; dan
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• Timing yang tepat untuk implementasi 
cakup nilai (value capture), semisal 
sebelum atau sesudah terjadinya cipta nilai 
yang wajar. 

g. Perencanaan infrastruktur konvensional 
membutuhkan koordinasi antar pemangku 
kepentingan yang dikoordinasikan 
oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian (Kemenko Perekonomian), 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Kemenko Kemaritiman 
dan Investasi), dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun 
demikian tinjauan dukungan kerangka 
regulasi dan kelembagaan yang ada saat 
ini terhadap cakup nilai (value capture) 
mengindikasikan bahwa pendekatan kinerja 
lintas sektoral  (whole of government approach) 

Peta Jalan (Roadmap) Cipta Nilai dan Cakup Nilai

Tabel 6.1: Ringkasan Aksi Jangka Pendek untuk Peningkatan Kapasitas Cakup Nilai (Value Capture)
Kementerian/

Lembaga Negara
Aksi Jangka Pendek untuk Peningkatan Kapasitas Cakup Nilai (Value Capture)

Kementerian 
Keuangan- nasional

• Mengarahkan perumusan dan implementasi kebijakan yang terkait dengan sistem perpajakan dan pungutan retribusi daerah untuk meningkatkan potensi 
pendapatan fiskal melalui mekanisme cakup nilai (value capture).  

• Mengelola penerimaan pajak nasional.
• Menyusun kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses penganggaran lintas priode untuk komitmen pendanaan jangka panjang menggunakan mekanisme 

cakup nilai (value capture) berdasarkan peningkatan pendapatan pajak
• Tata kelola dan kendali menyeluruh atas pembiayaan infrastruktur.
• Menyusun mekanisme fidusia untuk menyalurkan kembali pendanaan atas pembiayaan investasi serta mengawasi efektivitasnya.

Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian

• Melakukan fungsi koordinasi antarkementerian dan lembaga negara yang terkait (Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional) pada penyusunan peraturan cakup nilai (value capture), sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dan pedoman cakup nilai (value capture).

• Mengawasi dan mengarahkan kementerian dan lembaga negara yang terkait (Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional) untuk mengembangkan dan menerapkan cakup nilai (value capture) pada masing-masing kementerian/lembaga negara yang terkait.

Kementerian 
Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan 
Investasi

• Mengoordinasikan kementerian dan lembaga negara yang terkait (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Perhubungan, dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengenai penyusunan peraturan yang berhubungan dengan cakup nilai (value capture) sebagai bagian dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pedoman cakup nilai (value capture).

• Mengawasi dan mengarahkan kementerian dan lembaga negara yang terkait (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Perhubungan, 
dan Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mengembangkan dan menerapkan cakup nilai (value capture) pada masing-masing kementerian/lembaga 
negara terkait.

Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional - 
nasional

• Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang mengembangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Regulasi Rencana 
Detil Tata Ruang (RDTR), yang bertujuan mendorong perencanaan rencana induk ekonomi koridor transit yang memungkinkan densifikasi pembangunan 
perkotaan campuran (mixed-use).  

• Mewajibkan seluruh perencanaan cakup nilai (value capture) sejalan dengan dengan rencana induk dan analisis biaya manfaat (cost-benefit assessment) pada 
dokumen perencanaan perkotaan yang akan secara resmi dijalankan. 

• Mengembangkan inventarisasi data nilai pasar lahan berbasis digital berskala nasional, yang direkam pada sistem pemetaan kadaster digital publik.
• Menerbitkan panduan pembangunan berorientasi transit (transit oriented development - TOD) yang relevan dengan implementasi cakup nilai (value capture).

Bappenas- nasional • Memfasilitasi penelusuran potensi alternatif pendanaan infrastruktur dari sumber pendanaan dalam negeri maupun luar negeri. 
• Mengoordinasikan dan memprioritaskan kebutuhan anggaran infrastruktur untuk proyek transit nasional maupun perkotaan seperti metro, light rail transit 

(LRT), bus rapid transit (BRT), jalan tol (highways), dan kereta api antarkota (inter-city rail) untuk menciptakan konektivitas ekonomi antarsimpul kegiatan 
ekonomi yang ada dan potensial serta mendorong peningkatan ekonomi. 

• Mengoordinasikan dan memprioritaskan alokasi pendanaan dari yang berasal dari anggaran pusat kepada pemerintah daerah.
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat

• Berperan sebagai pengembang induk proyek infrastruktur pusat dan daerah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan potensi peningkatan nilai 
lahan dan properti pada seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

• Mengembangkan panduan teknis untuk penyusunan model bisnis yang komprehensif untuk seluruh proyek infrastruktur sebagai input atas rencana induk 
perekonomian. 

Kementerian 
Perhubungan

• Menyusun dan menetapkan proyek transportasi strategis berskala nasional maupun daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi melalui 
potensi peningkatan nilai lahan maupun properti pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

• Mengembangkan panduan teknis untuk penyusunan model bisnis yang komprehensif untuk seluruh proyek transportasi strategis sebagai input atas rencana 
induk perekonomian.

Bappeda- daerah • Memimpin dan mengoordinasikan persiapan pelaksanaan cakup nilai (value capture) pada tingkat daerah seperti penyusunan kerangka regulasi maupun 
kelembagaan.

• Mengelola kebutuhan anggaran untuk pembangunan proyek di daerah.
Badan Pendapatan 
daerah

• Menyusun regulasi dan kebijakan sistem pajak dan punguntan daerah, untuk memfasilitasi penerapan mekanisme cakup nilai (value capture).
• Mengelola penerimaan pajak dan pungutan retribusi daerah, khususnya pajak atas properti, pajak kepemilikan kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah/BPKAD

• Menyusun regulasi dan kebijakan mengenai pengelolaan aset, untuk memfasilitasi penerapan mekanisme cakup nilai (value capture).
• Mengelola pembiayaan, termasuk pendapatan yang bersumber dari cakup nilai (value capture), khususnya mengalokasikan pendapatan ini untuk pembangunan 

infrastruktur dan pengelolaan aset daerah.
Dinas Perhubungan • Mengidentifikasi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur transit.
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang

• Mengidentifikasi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur.
• Melakukan pengkajian terhadap seluruh proyek infrastruktur dan hubungannya dengan rencana tata ruang dan nilai lahan.

RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sumber: Penulis.
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dapat meningkatkan manfaat (benefit) 
ekonomi dan mempermudah pembiayaan 
infrastruktur. Oleh karena itu, rencana aksi 
untuk meningkatkan kerangka cakup nilai 
(value capture) telah dimuat kedalam setiap 
kementerian dan lembaga negara. Fungsi 
untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas 
ini dilakukan oleh lead policy institution.

3) Penetuan lead implementing institution - harus 
ditentukan dan ditugaskan untuk bertanggung 
jawab atas penyusunan panduan penerapan cakup 
nilai (value capture). Bappenas adalah lembaga 
negara yang dinilai paling tepat untuk bertanggung 
jawab menjalankan fungsi ini. Tanggung jawab 
tersebut di antaranya adalah:

(a) Memilih proyek awal (pilot project) untuk 
penerapan dan pengujian panduan penerapan 
cakup nilai (value capture).

b) Penyusunan pedoman nasional penerapan 
cakup nilai (value capture) bagi pemerintah kota 
untuk menerapkan pedoman tersebut secara 
konsisten – pedoman tersebut harus meliputi 
peluang implementasi cakup nilai (value capture, 
kuantifikasi potensi dampak ekonomi dan 
komersial baik untuk pengguna dan penerima 
manfaat (beneficiaries), serta mengidentifikasi 
potensi mekanisme cakup nilai (value capture).

c) Memberikan masukan untuk proses 
peningkatan penilaian pajak dan penilaian atas 
efektivitas pungutan pajak dan retribusi sebagai 
mekanisme cakup nilai (value capture) melalui:
• Tinjauan berkala penerapan mekanisme 

cakup nilai (value capture) oleh pemerintah 
daerah (seperti peningkatan pungutan 
retribusi parkir pada badan jalan (on-
street) maupun di luar badan jalan (off-
street), dan memperbaharui NJOP lahan 
maupun properti untuk mencerminkan 
nilai pasarnya).

• Memfasilitasi diskusi antara kementerian 
untuk melakukan reformasi atas rezim 

perpajakan atas kepemilikan properti 
semisal perubahan nilai jual objek pajak 
(NJOP) menjadi zona nilai tanah (ZNT) 
yang lebih mencerminkan nilai pasar 
sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan 
bangunan. Reformasi ini telah diinisiasi 
oleh Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang, serta membutuhkan dukungan dari 
kementerian/lembaga negara terkait.

4) Menentukan dan melaksanakan proyek awal 
(pilot project) - Menentukan dan melaksanakan 
proyek awal (pilot project) dengan memasukkan 
mekanisme cakup nilai (value capture), yang 
dipilih dari portofolio tiga kota untuk memulai 
adaptasi implementasi cakup nilai (value capture) 
melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Memilih lead implementing agency untuk 
mengembangkan perangkat penyaringan dan 
kriteria pemilihan untuk proyek awal (pilot 
project);

b) Lead implementing agency yang telah dipilih 
akan melakukan evaluasi terhadap komitmen 
politik pelaksanaan proyek awal (pilot project) 
sebagai indikator utama pemilihan proyek 
awal (pilot project), dengan indikator utama 
adalah potensi kontribusi dari cakup nilai 
(value capture).

c) Mekanisme cakup nilai (value capture) untuk 
mendanai pembiayaan awal atas investasi 
proyek awal (pilot project) harus berfokus 
pada penggunaan regulasi perpajakan dan 
retribusi yang berlaku saat ini. Pada dasarnya, 
akan lebih mudah bagi pemerintah daerah 
untuk menerapkan mekanisme cipta nilai 
(value capture) pada proyek infrastruktur 
yang lebih kecil, dengan menjadikan sistem 
pungutan retribusi pemerintah daerah sebagai 
dasar mekanisme cakup nilai (value capture).
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Contoh pilot project yang dapat dilaksanakan pada 
jangka pendek:

Pemerintah daerah menentukan wilayah lahan untuk 
pembangunan penghubung aktivitas transportasi (interchange 
hub), yang terdiri dari fasilitas parkir mobil bertingkat (berbasis 
retribusi) berbasis park-and-ride, terminal keluar-masuknya bus 
(layanan pemerintah), swalayan (penyewa), dan supermarket 
(penyewa). Setiap proyek bernilai $10 juta hingga $30 juta. 
Pemerintah daerah menggunakan kerangka retribusi untuk 
mencakup pendapatan dan nilai yang dihasilkan dari proyek dan 
menggunakan pendapatan ini untuk mendanai investasi awal.

Gambar 6.2: Rencana Aksi Jangka Menengah

Sumber: Penulis

Perubahan kerangka 
regulasi perpajakan 
nasional

Perubahan 
peraturan 
perundangan atas 
kepemilikan 
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Menerapkan 
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cakup nilai lahan 
nasional. 

Melaksanakan 
proyek koridor 
pembangunan 
ekonomi.

6.2. Rencana aksi jangka menengah

Rencana aksi jangka menengah dapat langsung 
dilakukan dan dijadwalkan untuk selesai dilaksanakan 
dalam tempo 48 bulan, dengan fokus utama:  

• Mengoptimalkan kerangka perpajakan untuk 
memperkuat perangkat cakup nilai (value capture);

• Mengoptimalkan peraturan perundang-undangan 
atas kepemilikan lahan untuk memperluas 
peluang cipta nilai (value creation); dan

• Menerapkan program transformasi berskala 
besar untuk koridor pembangunan ekonomi, 
yang mencakup keterkaitan.

Dalam jangka menengah upaya cakup nilai (value 
capture) bertujuan menghasilkan keuntungan secara 
ekonomi dengan menggunakan pendekatan visioner 
untuk rencana induk berorientasi komersial koridor 
pembangunan ekonomi. Rencana induk berorientasi 
komersial ini harus dapat menciptakan masyarakat 
yang dinamis dan produktif secara ekonomi yang 
terhubung dengan infrastruktur ekonomi, sekaligus 
berusaha menyeimbangkan upaya mengarahkan 
pembangunan masa depan dan upaya mengakomodasi 
perbedaan karakteristik setiap proyek.  

Rencana aksi jangka menengah disajikan pada 
Gambar 6.2.

Lead policy institution harus dapat mendorong dan 
memfasilitasi kebijakan tersebut.

(i) Perubahan kerangka regulasi perpajakan 
nasional - Menganalisis penerapan tolok ukur 
untuk meningkatkan efektivitas pemungutan 
pajak dan retribusi yang membutuhkan upaya-
upaya yang terkoordinasi mencakup:
(a) Analisis hukum pengenaan retribusi seperti 

biaya kawasan atau biaya pengembangan, serta 
penggunaan pembiayaan dari peningkatan 
penerimaan pajak, sebagai bagian dari 
amendemen Undang-Undang No. 28 Tahun 
2009, yang memungkinkan penerapan skema 
awal (pilot scheme) secara menyeluruh di 
Indonesia;

b) Memfasilitasi penelitian dan penyesuaian 
kebijakan penyusunan kerangka perpajakan 
berbasis properti sebagai bentuk penerimaan 
pajak;

c) Memfasilitasi pendekatan terintegrasi untuk 
penentuan besaran retribusi atas penerbitan 
izin pembangunan dan besaran retribusi 
fasilitas umum lainnya, seperti biaya retribusi 
atas jasa pengelolaan limbah padat maupun 
limbah cair, sebagai (dis)insentif bagi 
pengembang untuk menyelaraskan rencana 
proyeknya dengan rencana pemerintah; dan 

d) Memfasilitasi penelitian bagi kemungkinan 
penerapan kebijakan pembiayaan dari 
peningkatan pendapatan pajak untuk 
membuka peluang alternatif pembiayaan 
pembangunan infrastruktur.

Peta Jalan (Roadmap) Cipta Nilai dan Cakup Nilai
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(ii) Perubahan kerangka regulasi atas kepemilikan 
lahan - Menganalisis kemungkinan peningkatan 
struktur kepemilikan lahan meliputi: 
(a) Mengembangkan kerangka regulasi yang 

berkenaan dengan optimalisasi aset negara dan 
kepemilikan unit apartemen yang dibangun di 
atas aset negara (sertifikat kepemilikan bangunan 
gedung atau SKBG), yang dapat mendorong 
pemanfaatan lahan campuran (mixed use of 
land) seperti menggabungkan aset infrastruktur 
dan wilayah pemukiman/komersial);

b) Mengeksplorasi kemungkinan pemberian hak 
kontraktual untuk menggunakan aset negara/
regional sebagai jaminan untuk kepentingan 
pemodal;

c) Mengeksplorasi kemungkinan pembangunan 
stasiun dan pembangunan berorientasi transit 
(transit-oriented developments - TOD) pada 
lahan milik swasta; dan

d) Memfasilitasi penelitian untuk mendorong 
konsep kebijakan pemanfaatan hak ruang 
angkasa dan hak bawah tanah, untuk 
memungkinkan pembangunan infrastruktur di 
atas atau di bawah aset properti milik swasta 
(dan mengurangi biaya akuisisi lahan).

.
(iii) Implementasi kerangka hukum nasional cakup 

nilai lahan (land value capture -LVC) - setelah 
adanya perubahan regulasi perpajakan dan 
struktur kepemilikan lahan:
(a) Memperbaharui pedoman nasional 

implementasi cakup nilai lahan (land value 
capture – LVC) untuk menunjukkan perubahan 
regulasi: dan

b) Menyelenggarakan sesi pelatihan dan 
peningkatan kapasitas untuk pejabat 
pemerintahan (termasuk pada badan usaha 
milik negara (BUMN) jika diperlukan).

(iv) Lead implementing institution harus terus 
memberikan dukungan kepada lini kementerian 
dan pemerintah daerah berkenaan dengan 
implementasi cakup nilai lahan (land value capture 
– LVC).   

(a) Lead implementing agency harus 
mengembangkan perangkat penyaringan 
dan kriteria pemilihan program transformasi 
strategis bagi koridor pembangunan ekonomi 
serta melakukan identifikasi pemangku 
kepentingan proyek;

b) Lead implementing agency harus mengevaluasi 
tingkat komitmen politik untuk pelaksanaan 
program transformasi strategis koridor 
pembangunan ekonomi sebagai indikator 
utama saat memilih pemangku kepentingan 
utama atas proyek infrastruktur; dan potensi 
kontribusi yang dihasilkan dari cakup nilai 
(value capture) sebagai kriteria utama lainnya; 
dan  

c) Mekanisme cakup nilai (value capture) untuk 
mendanai pembiayaan awal investasi pada 
program transformasi strategis terpilih dan 
pemangku kepentingan atas proyek harus 
mengadopsi rezim perpajakan dan retribusi 
yang telah diubah. Pembiayaan sektor swasta 
dengan berdasar kepada aliran pendapatan 
harus dieksplorasi untuk pembiayaan awal 
investasi.   

Contoh program koridor pembangunan ekonomi 
transformatif yang dapat diimplementasikan pada 
jangka menengah:

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menentukan wilayah 
yang pertumbuhan ekonominya dapat didorong melalui 
peningkatan konektivitas infrastruktur. Komponen proyek 
diidentifikasi dan dikembangkan untuk menciptakan koridor 
ekonomi yang menyediakan pembaharuan dan transformasi 
perkotaan. Keseluruhan nilai proyek mencapai lebih dari $1 
miliar. Pemerintah pusat berkomitmen untuk memungut 
retribusi pengguna, kontribusi pengembang, dan peningkatan 
penerimaan pajak di masa depan sebagai dasar penerbitan 
obligasi untuk mendanai investasi awal, kemudian memastikan 
bahwa pendapatan ini akan dialokasikan untuk mendanai 
kembali biaya awal kebutuhan investasi.
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6.3. Penyusunan pedoman nasional 
cakup nilai (value capture)

Metodologi kasus model bisnis

Kontribusi sektor swasta dalam bentuk pembayaran 
kas atau setara kas akan lebih mudah jika sektor 
swasta memiliki kepercayaan atas imbal hasil yang 
akan diterima dari investasi pada pembangunan 
infrastruktur. Kepastian tersebut hanya dapat dicapai 
jika pemerintah menunjukkan proses perencanaan 
proyek yang transparan dan akurat yang memenuhi 
ekspektasi pasar, dengan tingkat kesiapan yang tinggi 
dan strategi yang tepat untuk melakukan pungutan 
pajak maupun retribusi untuk mendanai kebutuhan 
pembiayaan awal investasi.  

Di Inggris, keputusan atas pengajuan belanja 
pemerintah membutuhkan laporan bukti kesiapan 
proses pelaksanaan dalam bentuk model bisnis. Model 
bisnis ini dapat membantu pengambil kebijakan 
menilai proposal tersebut secara objektif dan 
memastikan bahwa proyek yang diajukan memberikan 
manfaat (ekonomi) kepada publik. Pengalaman (best 
practice) di Inggris selama bertahun-tahun telah 
tercatat sebagai “pedoman model bisnis lebih baik” 
(better business cases guidance) yang diterbitkan 
oleh HM Treasury, yang mencakup aspek strategi, 
ekonomi, komersial, keuangan, dan manajemen. 
Pedoman Better Business Cases saat ini diadopsi oleh 
Bappenas melalui Proyek Fase 2 infrastructure projects 
authority (IPA) untuk digunakan pada perencanaan 
proyek infrastruktur di Indonesia. Panduan ini dapat 
diterapkan dan dimodifikasi untuk mendukung 
pengembangan pedoman cakup nilai (value capture) 
nasional. Ringkasan mengenai bagaimana penerapan 
model Better Business Case disajikan di bawah ini.         

Model Better Business Case15 harus diadopsi 
untuk memberikan kejelasan bagi sektor publik 
maupun swasta berkenaan dengan imbal hasil 
fiskal dan komersial atas investasi infrastruktur 
yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan 

15 Model bisnis ini telah diadaptasi oleh BAPPENAS untuk memperbarui Peraturan BAPPENAS No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja 
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, melalui Global Infrastructure Programme.

infrastruktur pemerintah melalui komponennya 
dikarenakan:

• Kasus strategis menunjukkan bagaimana proyek 
selaras dengan tujuan pemerintah, dan oleh 
karena itu mendapatkan dukungan regulasi;

• Kasus ekonomi menunjukkan bahwa 
memaksimalkan public value for money merupakan 
tujuan utama di balik pemilihan proyek, dan sektor 
swasta merupakan salah satu di antara penerima 
manfaat (beneficiaries) atas proyek;  

• Kasus komersial menunjukkan bahwa penilaian 
telah dilakukan untuk menentukan apakah 
proyek dapat dilakukan oleh sektor publik, sektor 
swasta, atau kemitraan dengan campuran sektor 
swasta dan publik, dan bagaimana risiko dapat 
dimitigasi dengan baik;

• Kasus keuangan menunjukkan keterjangkauan 
proyek dan strategi pemerintah untuk membiayai 
dan mendanai proyek. Kontribusi mekanisme 
cakup nilai (value capture) dapat dilakukan dengan 
beberapa cara, bergantung pada karakteristik 
bisnis, ekonomi daerah, tempat dan waktu, 
sehingga pedoman tersebut harus memilah metode 
pengumpulan/setoran cakup nilai (value capture) 
seperti kontribusi yang dibayarkan di depan 
atau pada saat proyek tersebut selesai dibangun, 
sekaligus atau bertahap, menggunakan kas atau 
setara kas. Hal ini memastikan bahwa pedoman 
yang ada relevan dengan segala situasi, dan 
memaksimalkan cakup nilai (value capture); dan 

• Kasus manajemen menunjukkan bahwa strategi 
eksekusi proyek telah disiapkan sejak sangat 
awal untuk memastikan bahwa proyek tersebut 
dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini juga 
menunjukkan bagaimana cakup nilai (value 
capture) akan diterapkan dan diawasi untuk 
memberikan kepastian strategi pendanaan.

Mekanisme cakup nilai (value capture) telah 
diimplementasikan oleh pemerintah Inggris melalui 
Departemen Transportasi dan Dinas Transportasi 
London, yang mengumpulkan lebih dari £0,5 miliar 
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melalui pendekatan terhadap pelaku usaha di 
London agar mau berkontribusi (Studi Kasus 2) dan 
pedekatan terhadap lembaga pemerintah lainnya 
untuk mendapatkan komitmen pendanaan. Di 
Indonesia, penyusunan model bisnis sebagai panduan 
nasional untuk rencana proyek dan penerapan cakup 
nilai (value capture) dapat mendorong implementasi 
pendekatan yang sejalan dengan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat merealisasikan pencapaian 
tujuan secara efektif dibandingkan dengan pendekatan 
Business to Business (B2B).

Setiap 5 tahun pemerintah Indonesia memublikasikan 
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional/Daerah (RPJMN/D), yang mengatur 
seluruh arah pembangunan nasional dan daerah, 
termasuk rencana pembangunan infrastruktur serta 
strategi pendanaan maupun pembiayaan. Siklus ini 
memberikan peluang untuk mengatur pemanfaatan 
Better Business Cases untuk perencanaan proyek dan 
strategi pendanaan/pembiayaan baik pada RPJMN 
maupun RPJMND. 

Program pembangunan kawasan perkotaan atau 
perencanaan inisiatif koridor ekonomi akan 
membutuhkan beberapa proyek yang berbeda untuk 
memenuhi tujuan tersebut. Potensi strategis cakup 
nilai (value capture) harus ditentukan menggunakan 
rencana induk transportasi. Oleh karena itu, model 
bisnis koridor strategis dapat memastikan bahwa 
proyek tersebut dapat disetujui menjadi tujuan 
capaian bersama untuk meningkatkan manfaat 
(ekonomi) bagi publik, dan dengan demikian dapat 
mendorong pengalaman (best practice) pendekatan 
cakup nilai (value capture) kepada cipta nilai (value 
creation), termasuk: rencana pemanfaatan lahan 
jangka panjang dan kerangka regulasi, pendekatan 
seluruh pemerintahan, rencana induk ekonomi, serta 
pembangunan perkotaan dan transportasi terintegrasi. 
Kerangka model bisnis kemudian dapat dikembangkan 
tidak hanya untuk menerjemahkan tujuan capaian 
program ke dalam pelaksanaan proyek, namun juga 
sebagai perangkat cakup nilai (value capture) pada 
setiap proyek.  

Gambar 6.3 menunjukkan ilustrasi proses 
mengembangan model bisnis untuk pelaksanaan 
cakup nilai (value creation). Strategic corridor business 
case (yang kemudian disebut SCBC) bertujuan untuk 
mengidentifikasi penerima manfaat (beneficiaries) 
yang potensial dari sebuah proyek dan potensi cipta 
nilai (value creation). Selain itu model bisnis ini juga 
dapat menentukan potensi cakup nilai (value capture) 
serta mengindentifikasi mekanisme pendanaan nilai 
(value funding). Sebagian konten analisis pendanaan 
nilai (value funding) akan memasukkan formula 
untuk mencapai kesepakatan terbaik (best deal) 
yang akan membentuk basis penentuan penerima 
manfaat (beneficiaries) atas proyek tersebut. Analisis 
lebih lanjut juga dibutuhkan untuk mengembangkan 
pedoman persiapan penyusunan model bisnis bagi 
cakup nilai (value capture). 

6.4. Pengembangan pungutan pajak

Cipta nilai (value creation) memiliki potensi untuk 
meningkatkan potensi pungutan/penerimaan pajak. 
Efisiensi penilaian dan pungutan pajak kemudian 
menjadi mekanisme utama cakup nilai (value capture). 
Berdasarkan definisi hukum perpajakan dan retribusi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, dan fakta bahwa reformasi perpajakan 
bukanlah merupakan kebijakan popular, upaya untuk 
meningkatkan pendapatan pemerintah harus dilakukan 
melalui optimalisasi pungutan pajak dan retribusi.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 
mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi:

• Kompensasi (atau denda) atas ketidakpatuhan 
terhadap regulasi perizinan pembangunan 
gedung maupun lingkungan, baik dalam bentuk 
kas, setara kas, peningkatan fasilitas publik, 
dan pengalihan hak pembangunan, dan dibuat 
lebih ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan 
pendanaan infrastruktur publik;

• Retribusi parkir pada badan jalan (on-street 
parking) pada dua di antara tiga kota tersebut 
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Gambar 6.3: Proses Pengajuan Model Bisnis untuk Menentukan Kesepakatan Terbaik Cakup Nilai 
(Value Capture) antara Pemerintah dan Penerima Manfaat (Beneficiaries) 

Kasus Strategis

Kasus Strategis

Identifikasi peningkatan 
koridor dan cipta nilai 

Kasus Ekonomi

Kasus Ekonomi

Analisis dampak 
ekonomi dan penerima 

manfaat

Kasus Komersil

Kasus Komersil

Penjabaran potensi 
kesepakatan bisnis 

dan strategi

Mengembangkan 
strategi kesepakatan 

dan ringkasan kontrak

Kasus Manajemen
Mengembangkan 

rencana implementasi

Koridor Strategis/Kasus Bisnis Zona Tujuan: menjabarkan implementasi strategi

Tujuan: penjabaran kesepakatan terbaik 
Antara pemerintah dan penerima manfaat

Mencari manfaat 
bersama dalam 
jangka panjang

Menyepakati instrumen 
Cakup nilai 

Pembaharuan 
temuan CBC

Kasus Keuangan

Identifikasi potensi 
Cakup nilai 

Analisis manfaat 
ekonomi spesifik 

yang diperoleh 
penerima manfaat

Rincian perhitungan 
Cakup nilai 

Ringkasan Kasus Bisnis

Sumber: Penulis.

CBC = corridor business case.

tidak memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap peningkatan pendapatan pemerintah, 
terlepas dari fakta bahwa parkir pada badan 
jalan (on-street parking) justru menyebabkan 
terjadinya kemacetan di Indonesia. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kapasitas retribusi 
parkir meningkat, serta ketidakpatuhan atau 
kecurangan yang dilakukan oleh pengelola parkir 
(pemungut retribusi/biaya parkir);  

• Pajak atas kepemilikan properti berupa 
fasilitas parkir mobil pribadi dapat mendorong 
peningkatan penerimaan pajak; dan 

• Lahan pemerintah yang tidak terpakai dapat 
disewakan dalam jangka pendek untuk dikelola 
oleh operator parkir untuk menghasilkan 
tambahan pendapatan.

Retribusi parkir membuka peluang penerapan 
mekanisme kebijakan berbentuk insentif/disinsentif 
(atau serupa pendekatan reward and punishment). 

Pada wilayah dengan tingkat kemacetan yang tinggi, 
penerimaan dan pungutan retribusi dapat ditingkatkan 
dengan penerapan penetapan harga berdasarkan 
kebutuhan/permintaan (on-demand pricing) serta 
pemasangan fasilitas pembayaran meteran parkir 
elektronik. Namun demikian, tarif pada tempat 
parkir (park-and-ride lot) dapat dikurangi sebagai 
insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan 
transportasi publik, sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan transportasi publik.  

Selain itu terdapat peluang untuk mengoptimalkan 
formula penilaian sebagai berikut:

• Saat dikenakan pajak atas transaksi perolehan 
lahan, formula pajak yang didasarkan pada 
keuntungan atas penjualan aset lahan tersebut 
akan mencapai target lebih baik dibandingkan 
pengenaan pajak berbasis pada NJOP. 
Keuntungan atas penjualan aset ini ditujukan 
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kepada mereka yang mengubah kepemilikan 
asetnya dari lahan menjadi uang, sekaligus 
memberikan insentif kepada pembeli aset untuk 
melaporkan nilai NJOP lahan berdasarkan harga 
pasarnya. Pendekatan ini juga yang menjadi 
pilihan dari Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang. 

• Terdapat potensi untuk memasukkan biaya 
dampak pembangunan pada formula penentuan 
harga untuk pemberian izin membangun, 
khususnya pada wilayah pembangunan 

infrastruktur. Biaya dampak pembangunan 
merupakan instrumen reward-and-punishment 
lainnya, pada pembangunan wilayah berkepadatan 
tinggi yang sangat berpengaruh terhadap fasilitas 
umum dapat dikenakan biaya yang lebih tinggi, 
sedangkan pengembang yang membangun sarana-
prasarananya sendiri yang justru meningkatkan 
konektivitas jaringan fasilitas publik dapat 
dibebani biaya yang lebih rendah.  



93

Lampiran 1. Tinjauan Kerangka Regulasi di Indonesia

Tabel A1.1: Undang-Undang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Perundang-Undangan Komentar Relevan
Tata Kelola Pemerintah Nasional
UU No.  39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Menjelaskan mengenai perbedaan kategori kementerian, menyajikan cakupan otoritas untuk setiap kategori kementerian seperti 

yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut bahwa kementerian yang masuk dalam kategori sinkronisasi program pemerintah 
(seperti Kementerian Pekerjaan Umum) dapat melakukan aktivitas teknis pada tingkat nasional, namun tidak bagi kementerian yang 
menjalankan fungsi koordinasi (seperti Bappenas). Pasal 4, 5, dan 8.

UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 
No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menjelaskan bagaimana DPR, DPD, dan DPRD menjalankan peran mereka seperti DPD dapat memberikan masukan kepada 
DPR berkenaan dengan pengajuan implementasi peraturan pajak baru. Pasal 249 Ayat 1.

Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Menjelaskan, misalnya, bagaimana Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengembangkan dan 
menerapkan kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pasal 24.

Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Mengatur bagaimana keuangan pada tingkat pusat dikelola dan memberikan indikasi peran utama dari setiap lembaga negara 

yang terlibat. Berkenaan dengan potensi penerapan instrumen Cakup Nilai (Value Capture), maka beberapa istilah di bawah ini 
dapat dirujuk ke:
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pendanaan. 

Pasal. 11 (2).
• Pendapatkan negara terdiri dari: pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Pasal 11 (3) 
• Neraca Keuangan Pemerintah Pusat dialokasikan kepada Pemeerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 

Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah (UU No. 33 Tahun 2004).
• Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah maupun sebaliknya (Pasal 22 (2)) 

atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 22 (3).
• Pemerintah daerah diizinkan untuk memberikan/menerima pinjaman kepada/dari satu sama lain. Pasal 22 (4).
• Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman/hibah kepada, atau menerima dari, pemerintah/lembaga asing atas persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 23 (1)), dan hal yang sama berlaku kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

UU No. 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara” mengatur tentang keuangan negara pada tingkat nasional, di mana UU ini 
menyediakan rujukan berkenaan dengan peran dan posisi pemerintah daerah, seperti:
• Pemerintah daerah (baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kota/kabupaten) diberikan kewenangan untuk mengelola 

keuangan daerah. Pasal 6.(2).c.
• Pemerintah daerah dapat mengumpulkan pendapatan daerah yang sejalan dengan peraturan daerah. Pasal 10 (2) c 
• Pemerintah/Dinas Daerah dapat mengumpulkan pendapatan bukan pajak. Pasal 10 (3) d
• Pemerintah daerah mengelola aset pemerintah daerah. Pasal 10 (3) f.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pendanaan. Pasal. 

16 (2).
• Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya yang sah. 

Pasal. 16 (3)
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Menyediakan rujukan bagi badan pendapatan negara misalnya Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dapat 

mengumpulkan pajak (Pasal 9 (2)), sedangkan Kementerian Keuangan mengatur besaran nilai tukar atas pembayaran pajak yang 
berasal dari mata uang asing (Pasal 7 (2)) 

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan tinjauan investigatif jika terjadi kerugian keuangan negara (baik pada tingkat pusat 
maupun daerah, dan/atau jika terjadi tindak pidana kriminalitas. Pasal 13. 

UU No. 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (“APBN”) tahun Anggaran 2020

UU ini diperbaharui setiap tahun, dengan tujuan untuk penyusunan kebutuhan anggaran khusus semisal 25% dari dana transfer 
pusat – daerah harus dialokasikan untuk infrastruktur pemerintah daerah (Pasal 10 (22)), dan realokasi pajak bumi dan 
bangunan yang diterima oleh pemerintah pusat, semisal 10% harus disalurkan kepada anggaran pusat, yang kemudian akan 
didistribusikan secara merata kepada seluruh daerah, di mana sisanya dikembalikan ke masing-masing daerah.

UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Memberikan ketentuan umum berkenaan dengan tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang diatur oleh masing-masing 
kementerian yang bersangkutan pada masing-masing sektor. Pasal 10.

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Memberikan ketentuan umum berkenaan dengan bagaimana pelaporan anggaran pemerintah daerah seharusnya disusun.
Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Memberikan panduan umum tentang belanja prioritas (earmarking) atas pajak dan retribusi:
• Minimum 10% Pajak Kendaraan Bermotor (termasuk dana bagi hasil untuk masing-masing kabupaten/kota di mana pajak 

tersebut dipungut) harus dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan fasilitas transportasi publik.
• Minimum 50% dari cukai produk tembakau harus dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan publik 

dan penegakan hukum. Pemerintah daerah, di mana cukai tersebut berasal daerahnya, dapat menggunakan hingga 75% dari alokasi 
50% tersebut untuk membiayai asuransi nasional yang berkenaan dengan kesehatan.   

• Pendapatan dari pajak atas penerangan jalan perlu dialokasikan untuk menyediakan fasilitas penerangan jalan. 
• Pendapatan dari Kendali Lalu Lintas harus dialokasikan untuk meningkatkan kendali lalu lintas dan meningkatkan jasa transportasi publik.

PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Peraturan ini mengatur mekanisme sirkulasi aliran dana yang dihasilkan dari pendapatan negara (seperti pajak), dana bagi hasil, 
pendapatan dari BUMN, hibah, dan sumber pendapatan lain yang sah melalui investasi pemerintah. Investasi pemerintah dapat 
dilakukan dalam tiga bentuk:
• Saham yang diperdagangkan pada bursa saham;
• Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, entitas usaha, negara lain, dan entitas usaha asing 

(perusahaan asing) yang dapat disalurkan untuk membiayai infrastruktur; dan
• Investasi langsung pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur dan kemitraan investasi.

PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman 
Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Regulasi ini menyajikan ketentuan di mana jika pemerintah daerah melakukan terus-pinjam (forward-loan) atau terus-hibah 
(terus-hibah) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka pemerintah daerah harus mengirimkan pengajuan kepada 
Kementerian Dalam Negeri (Pasal 7 dan Pasal 19) dan harus dilaporkan sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah

Peraturan ini secara umum mengatur tentang aspek kelembagaan untuk mengelola dana pemerintah pusat maupun daerah, 
dengan spesifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara.

BAPPENAS = Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, PP = Peraturan Pemerintah (Government Regulation), UU = Undang-
Undang (Law).
Sumber: Penulis.
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Tabel A1.2: Undang-Undang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Perundang-Undangan Komentar Relevan
Tata Kelola Pemerintah Daerah
UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah

• Draft Peraturan Daerah yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan daerah (termasuk anggaran dan perubahan anggaran daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perpajakan, retribusi, dan pengelolaan lahan) harus ditinjau oleh Kementerian sebelum akhirnya 
ditetapkan. Pasal 245 (1).

• Pembaharuan deskripsi nomenklatur pendapatan pemerintah daerah disebutkan pada Pasal 285 (perubahan isi UU No. 17 Tahun 2003, 
sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya), dan termasuk:

 o Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang termasuk:
• Pajak pemerintah daerah;
• Retribusi pemerintah daerah;
• Pendapatan atas pengelolaan aset pemerintah daerah; dan
• Sumber pendapatan lainnya yang sah.

 o Dana transfer pusat – daerah:
• Transfer pemerintah pusat, yang termasuk: Dana perimbangan, Dana otonomi khusus; Dana Daerah Khusus/Istimewa; dan Dana Desa.
•  Transfer antar pemerintah daerah:Dana bagi hasil; dan Bantuan keuangan.

• Sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk; pendapatan daerah bukan pajak dan retribusi daerah atas jasa pelayanan publik dan atas 
penjualan aset daerah. Penjelasannya disajikan pada Pasal 285;

• Pajak dan retribusi daerah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Pasal 286 (1);
• Pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi atau pungutan-pungutan lain, di luar daripada yang diatur oleh Undang-Undang. Pasal 

286 (2); dan
• Dana transfer dari pemerintah pusat bersumber dari pendapatan pajak, yang termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan 

Pribadi (PPh Pasal 25 dan Pasal 29). Pasal 288, Pasal 289 (1), (2).

UU No. 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah

Mengatur bagaimana setiap lembaga di parlemen (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) misalnya bagaimana DPRD memberikan masukan kepada 
DPR berkenaan dengan pengajuan penerapan peraturan baru berkenaan perpajakan. Pasal 249 (1).

Keuangan Daerah
UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah

Mengatur tentang struktur pendapatan daerah. Pada dasarnya penerimaan daerah berasal dari pendapatan daerah (pajak, retribusi, pengelolaan aset, 
dana perimbangan, dan sumber lain) dan pembiayaan daerah (pinjaman daerah, obligasi, surplus anggaran daerah, dan sumber-sumber lainnya).
Dana perimbangan fiskal sendiri terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sumber dari dana bagi hasil adalah:
• Pajak atas kepemilikan kebun, tambang, dan hutan, yang dialokasikan sebesar 16,2% pada masing-masing provinsi asal pajak tersebut dipungut, 

64,8% untuk masing-masing kabupaten/kota asal pajak tersebut dipungut, 9% untuk biaya administrasi dan pungutan, 6,5% untuk seluruh 
kabupaten/kota, dan 3,5% untuk kabupaten/kota yang berhasil memenuhi target realisasi pendapatan daerah;

• Pajak atas pengalihan tanah dan bangunan gedung pada perkebunan, tambang, dan hutan, yang dialokasikan sebesar 16% untuk masing-masing 
provinsi asal pajak dipungut, 64% kepada masing-masing kabupaten/kota asal pajak tersebut dipungut, dan 20% kepada seluruh kabupaten dan kota;

• Pajak Penghasilan Badan dan Pribadi, yang dialokasikan 12% untuk masing-masing kota/kabupaten asal asal pajak dipungut, 8% pada masing-
masing provinsi asal pajak dipungut, dan 80% kepada pemerintah pusat;

• Pendapatan yang bersumber dari biaya pemberian izin pengelolaan hutan, yang dialokasikan sebesar 20% kepada pemerintah pusat, dan 
80% pada pemerintah daerah asal pajak dipungut;

• Pendapatan atas reboisasi, yang dialokasikan sebesar 60% untuk pemerintah pusat, dan 40% untuk pemerintah daerah;
• Pendapatan atas penerbitan izin usaha pertambangan, yang dialokasikan 20% kepada pemerintah pusat, dan 80% kepada pemerintah daerah 

asal pajak dipungut;
• Pendapatan atas usaha perikanan, yang dialokasikan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah;
• Pendapatan atas biaya penerbitan izin usaha perminyakan, yang dialokasikan 84,5% kepada pemerintah pusat dan 15,5% kepada masing-

masing pemerintah daerah asal pajak dipungut;
• Pendapatan atas penerbitan izin usaha gas alam, yang dialokasikan sebesar 69,5% kepada pemerintah pusat dan 30,5% kepada masing-masing 

pemerintah daerah asal pajak dipungut; dan 
• Pendapatan atas izin penerbitan usaha panas bumi, yang dialokasikan sebesar 20% untuk pemerintah pusat, dan 80% untuk masing-masing 

pemerintah daerah asal pajak dipungut.
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah

• Peraturan ini menyajikan detil deskripsi masing-masing jenis pajak yang dapat dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia;
• Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur bahwa kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menentukan jenis pajak lainnya 

sepanjang mematuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
• Pemanfaatan pendapatan yang berasal dari setiap jenis retribusi diprioritaskan untuk mendanai aktivitas yang langsung berhubungan dengan 

layanan publik di mana retribusi dihasilkan (Pasal 161 (1)). Ketentuan mengenai alokasi pendapatan retribusi selanjutnya diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 161 (2)).

PP No. 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah

• Anggaran pemerintah daerah disusun setiap tahun. Pasal 1 (4):
• Dana alokasi khusus dialokasikan dari anggaran pusat kepada daerah untuk mendanai kebutuhan khusus daerah, baik fisik maupun non-fisik. 

Pasal 1(9);
• Merupakan sisa penggunaan keuangan negara yang ada pada neraca antara realisasi pendapatan dan pengeluaran belanja dalam satu periode 

anggaran. Pasal 1 (48);
• Deskripsi mengenai nomenklatur pendapatan pemerintah daerah yang sama dengan yang disebutkan pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 

285 juga disajikan pada peraturan perundang-undangan ini pada Pasal 30 dan Pasal 31, di mana Pasal 31 (3) mengizinkan adanya sumber 
pendapatan daerah lainnya sepanjang mematuhi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang; dan

• Larangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak maupun retribusi di luar dari apa yang telah diatur di dalam undang-
undang, sama dengan yang disebutkan pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 286, juga disebutkan pada Pasal 286 peraturan ini, dengan 
tambahan ketentuan pelarangan pemungutan retribusi yang dapat menyebabkan peningkatan biaya ekonomi, membatasi pergerakan publik 
maupun arus barang dan jasa antar daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 32 (2).

PP No. 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah

Peraturan ini mengatur ketentuan umum tentang aspek kelembagaan dalam mengelola dana pemerintah pusat maupun daerah, khususnya 
berkenaan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara.

PP = Peraturan Pemerintah (Government Regulation), UU = Undang-Undang (Law).
Sumber: Penulis.
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Tabel A1.3: Mekanisme Pengalihan Berbagai Jenis Hak Atas Tanah
     Jenis Hak Atas Lahan Periode Waktu dan Spesifikasi Lahan Pemegang Hak Mekanisme Pengalihan Hak Penghapusan Hak
Hak Milik: Hak untuk 
sepenuhnya memiliki 
lahan.

• Tidak terdapat batasan luas lahan
• Tidak ada batasan periode waktu.

• Warga Negara Indonesia.
• Entitas berbadan hukum milik 

pemerintah.

Hak dapat dialihkan melalui 
transaksi, pemberian, warisan, 
dan segala jenis pengalihan 
berbasis warisan budaya, atau 
pengalihan lainnya.

• Lahan diambil oleh pemerintah 
dikarenakan adanya penarikan 
hak, atau penyerahan secara 
sukarela, atau lahan yang 
terbengkalai.

• Lahan hilang dikarenakan 
bencana alam.

Hak Guna Usaha: Hak 
untuk memanfaatkan 
lahan untuk kegiatan 
agrikultur, perikanan, dan 
pertanian.

• Minimum seluas 5 hektar. Wilayah 
lahan yang lebih dari 25 hektar harus 
mematuhi ketentuan tambahan 
yang disebutkan pada aturan-aturan 
turunan.  

• Maksimum 25 tahun kepemilikan atas 
hak tersebut, dan dapat diperpanjang 
hingga 35 tahun, bergantung pada 
jenis bisnisnya.

• Warga negara Indonesia
• Entitas badan hukum lain yang didirikan 

berdasarkan UU dan berdomisili di 
Indonesia.

Hak tersebut diberikan oleh 
pemerintah melalui proses 
pendaftaran/pengajuan dan 
pemegang hak yang prospektif 
harus memenuhi ketentuan 
yang telah diatur oleh 
pemerintah.

• Periode kepemilikan telah 
berakhir

• Ditunda hingga periode yang 
belum ditentukan dan/atau 
dihapuskan dikarenakan tidak 
dapat memenuhi ketentuan 
yang berlaku.

• Pemegang hak melepaskan 
haknya sebelum periode 
kepemilikan hak tersebut 
berakhir

• Hilangnya hak demi 
kepentingan publik

• Terbengkalai
• Lahan hilang dikarenakan 

bencana alam.
Hak pakai: Hak 
untuk mengelola 
dan memanfaatkan 
lahan, namun tidak 
menggunakan 
kesepakatan sewa 
antara pemilik lahan dan 
pengguna.

• Tidak terdapat Batasan luasan lahan.
• Pada rentang periode tertentu, oleh 

karena lahan tersebut dimanfaatkan 
untuk tujuan tertentu, dan dapat 
dihibahkan tanpa adanya biaya, 
sebagai ganti atas pembayaran atau 
penyediaan jasa.

• Warga negara Indonesia
• Warga asing yang berdomisili di 

Indonesia
• Entitas berbadan hukum lain yang 

didirikan berdasarkan UU, dan 
berdomisili di Indonesia

• Entitas berbadan hukum asing yang 
memiliki kantor cabang di Indonesia.

Hak diberikan oleh pemerintah 
dan diizinkan oleh pejabat yang 
berwenang, jika lahan tersebut 
dimiliki oleh pemerintah.
Hak harus dialihkan kepada 
pihak lain melalui kesepakatan 
jika lahan tersebut dimiliki oleh 
individu/pribadi.

Tidak ada ketentuan hilangnya 
hak.

Hak Sewa: Hak untuk 
melakukan pengelolaan 
lahan milik pihak lain 
dengan memberikan 
sejumlah pembayaran 
sewa kepada pemilik 
lahan

• Tidak ada batasan luas lahan
• Sepanjang pemegang hak membayar 

biaya sewa baik melalui pembayaran 
sekaligus, pembayaran reguler 
bertahap, atau sebelum dan sesuah 
lahan tersebut dimanfaatkan.

• Warga negara Indonesia
• Warga asing yang berdomisili di 

Indonesia
• Entitas berbadan hukum lain yang 

didirikan berdasarkan UU, dan 
berdomisili di Indonesia

• Entitas berbadan hukum asing yang 
memiliki kantor cabang di Indonesia.

Hak dapat dialihkan kepada 
pihak lain berdasarkan 
kesepakatan tertentu. Tanpa 
adanya tekanan maupun tindak 
pemerasan dari pihak-pihak 
tertentu.

Tidak ada ketentuan hilangnya 
hak.

Hak untuk melakukan 
pengelolaan lahan, 
untuk mengumpulkan 
produk hasil hutan, untuk 
memanfaatkan air, untuk 
budidaya dan menangkap 
ikan, serta pemanfaatan 
ruang angkasa.

• Tidak ada batasan luas lahan.
• Rentang periode masa berlaku hak 

diatur oleh masing-masing peraturan 
pemerintah.

• Warga negara Indonesia
• Entitas berbadan hukum lain yang 

didirikan berdasarkan UU, dan 
berdomisili di Indonesia.

Pengalihan hak diatur pada 
masing-masing peraturan 
pemerintah.

Proses penarikan hak (atau 
hilangnya hak) diatur pada 
masing-masing peraturan 
pemerintah.

Sumber: Penulis.
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Tabel A1.4: Daftar Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Jenis Dokumen 

Perencanaan
Konten Guideline

RTRWK (Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota)

• Tujuan dan sasaran perencanaan perkotaan;
• Struktur perkotaan (jalan, jalur rel perkotaan, dan sarana-prasarana perkotaan);
• Pemanfaatan lahan (wilayah pembangunan dan zona wilayah lindung)
• Identifikasi wilayah pembangunan utama;
• Arah kebijakan wilayah pembangunan utama;
• Instrumen kontrol pemanfaatan lahan yang menyediakan prinsip indikatif aturan zonasi untuk 

penerbitan izin pembangunan dan bangunan gedung, insentif dan disinsentif pembangunan, dan 
sanksi; dan  

• Peta dengan skala paling tidak 1:50.000

• Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang No. 1 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan 
Kota 

• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 
Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 
Ruang.

RDTR (Rencana Detil Tata 
Ruang)

• Identifikasi penataan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP, atau kemudian dikenal dengan sub-zona 
perkotaan) dan tujuan-tujuannya;

• Struktur Perencanaan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) (identifikasi sub-centre, sarana/
prasarana, dan jaringan transportasi)

 o Untuk jaringan transportasi, komponennya mencakup jalan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, 
                jaringan transportasi publik, fasilitas parkir publik, dan terminal bus); dan 
 o Jaringan sarana/prasarana yang mencakup transmisi listrik, transmisi air, telekomunikasi, dan 
                jaringan limbah cair.
• Struktur Perencanaan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yang terdiri dari wilayah lindung/wilayah 

hijau, dan wilayah pembangunan, yang mencakup;
 o Rumah (R), di mana R-1 (kepadatan tinggi), R-2 (padat), R-3 (kepadatan menengah), R-4 
               (kepadatan rendah), and R-5 (kepadatan sangat rendah).
 o Komersial (K), di mana K-1 (pusat wilayah komersil perkotaan), K-2 (Sub-zona pusat 
               wilayah komersil perkotaan), Kawasan Pusat Bisnis, Pusat Layanan Publik, Kawasan 
               Industri berat, Kawasan Industri Menengah, pembangunan campuran (mixed use 
                 development), dan zona lain.
• Peraturan zonasi yang terdiri dari prinsip dasar pengelolaan lahan, peraturan intensitas pengelolaan 

lahan, peraturan blok bangunan gedung dan garis langit (skylines), peraturan kebutuhan infrastruktur 
dasar, ketentuan teknis penerbitan izin, dan ketentuan lainnya (jika ada)

• Masukan kebijakan untuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
• Peta dengan skala paling tidak 1:5,000; 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 
No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan 
Peraturan Kabupaten/Kota

RTBL (Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan)/
UDGL (Urban Design 
Guideline)

• Program Tata Bangunan dan Lingkungan;
• Pedoman Umum RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);

Panduan Umum

Alokasi Pemanfaatan Lahan Makro-Mikro

Rencana Blok

Rencana Lokasi

Rencana Sistem Mobilitas dan 
Aksesibilitas

Ruang Terbuka Hijau

Rencana Visual 3D

Rencana Fasilitas dan Sarana/Prasarana 
Daerah

Panduan Implementasi Bangunan

Prinsip Pembangunan Zonasi
Panduan Rancangan

Sumber: Analisis PwC, 2019

• Rencana investasi;
• Instrumen dasar kontrol perencanaan;
• Pedoman pelaksanaan dan kontrol perencanaan; dan 
• Peraturan ini mengatur tentang ketentuan hak pembangunan yang dapat dialihkan. Secara umum, 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dapat dialihkan adalah 10% dari nilai gross floor area (GFA). 
Nilai GFA yang dialihkan hanya dapat dilakukan jika berada pada wilayah perencanaan yang sama dan 
terintegrasi, dan jika pemberi bangunan gedung (building donors) telah memanfaatkan paling tidak 
60% hak GFA-nya, sebagaimana ditetapkan pada dokumen perencanaan. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Umum Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

GFA = gross floor area.
a The “floor area ratio” is the ratio of a building’s total floor area to the size of the plot of land on which it is built.
Sumber: Penulis.
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Tabel A1.5: Fasilitas Investasi
     Ketentuan Investasi Deskripsi Mekanisme

Fasilitas Investasi
Pengurangan penghasilan bersih dan 
kotor (Pasal 18)

Untuk investasi baru dan ekspansi investasi baru, sektor swasta 
bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mendapatkan 
pengurangan pajak penghasilan bersih agar pembayaran pajak 
penghasilan yang lebih rendah.

Pajak penghasilan yang dihasilkan oleh entitas usaha harus benar-
benar patuh pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019. 
Pengurangan penghasilan berlaku untuk:
• Industri pionir baru;
• Industri padat karya;
• Industri berbasis sumber daya manusia; dan
• Penelitian dan pengembangan.

Pengurangan pajak atas properti (Pasal 
18) 

Untuk investasi baru atau ekspansi investasi baru, sektor swasta 
dapat memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam bentuk 
pengurangan pajak atas properti.

Pajak atas properti yang dihasilkan oleh entitas swasta yang memiliki 
hak untuk mengelola lahan dapat dikurangi bergantung pada jenis 
usaha pada bergantung pada peraturan daerah yang berlaku.

Kemudahan Prosedur Pemberian Izin Atas Lahan
Kemudahan prosedur perizinan untuk 
mendapatkan Hak Guna Usaha atas 
lahan (Pasal 22)

Untuk investasi baru atau ekspansi investasi baru, sektor swasta 
dapat memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam bentuk 
kemudahan prosedur dan jasa perizinan kepada sektor swasta 
berkenaan dengan pemberian hak guna usaha.

Rentang periode bagi pemegang hak guna usaha oleh sektor swasta 
adalah 60 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 35 tahun.

Kemudahan pemberian izin atas 
pembangunan lahan (Pasal 22)

Untuk investasi baru atau ekspansi investasi baru, sektor swasta 
dapat memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam bentuk 
kemudahan prosedur pemberian hak kepada sektor swasta untuk 
membangun lahan tersebut.

Rentang periode bagi pemegang hak oleh sektor swasta mencapai 50 
tahun, dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun.

Kemudahan mendapatkan Hak Pakai 
atas lahan (Pasal 22)

Untuk investasi baru atau ekspansi investasi baru, sektor swasta 
dapat memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam bentuk 
kemudahan prosedur pemberian hak pakai atas lahan.

Periode kepemilikan hak oleh sektor swasta berlaku hingga 45 tahun 
dam dapat diperpanjang hingga 25 tahun.

Sumber: Penulis.

Tabel A2.1: Faktor Makro Studi Kasus Perkotaan
Faktor Makro Jakarta Makassar Palembang

Populasi – Wilayah Kota 2017 31,522,934 2,633,122 3,685,700
Populasi – Pusat Kota 2017  
Sumber: kota dalam angka 2019a 10,374,235 1,489,011 1,623,099

Lahan – Wilayah Kota 6,213 4,245 33,923 
Lahan – Pusat Kota
Sumber: kota dalam angka 2019a 622 176 401 

Kepadatan Penduduk – Wilayah Kota 5,073 620 109
Kepadatan Penduduk – Pusat Kota 16,670 8.471 4.052
PDB Per Kapita 2017 – Pusat Kota, Harga Berlaku
sumber: RPJMDb 232,341,951 96,136,739 7,755,040

Pertumbuhan PDB 2012-2017 – Pusat Kota, Harga Berlaku 76.01 46.54 71.98
Proyeksi Pertumbuhan PDB - - -

GDP = gross domestic product, km2 = square kilometer(s).
a Central Jakarta Administrative Statistics Agency. 2019. Central Jakarta Municipality in Figures 2019. Jakarta; Makassar City Central Bureau of Statistics. 2019. Makassar  
   Municipality in Figures. Makassar; Statistics of Palembang Municipality. 2019. Palembang Municipality in Figures 2019. Palembang.
b Government of Indonesia. 2014. Regional Medium-Term Development Plan, 2015–2019. Jakarta.
Sumber: Penulis.

Lampiran 2. Profil dan Statistik Perkotaan
Latar Belakang Perkotaan

Fitur/Karakteristik Perkotaan 

Fitur perkotaan pada beberapa kota yang mencakup: 
[pola pembangunan tata ruang, masalah utama 
perkotaan – khususnya yang disebabkan oleh 
pembangunan perkotaan yang akhirnya berantung 
pada/menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan 

pribadi (kemacetan, polusi, dan kurangnya 
ketersediaan perumahan yang terjangkau dalam 
jarak 1 jam perjalanan, dan lain-lain) – dan strategi 
pembangunan wilayah perkotaan baik dari pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Bagian ini akan 
disajikan pada Sistem Informasi Geografis (Geographic 
Information System – GIS).



98 Inovasi Pembiayaan Infrastruktur melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia

Gambar A2.1: Populasi Wilayah Metropolitan Jakarta

Bekasi

Depok

Bogor

Tangerang

TOD at the city level  

Airport

Seaport

Inner city toll road (plan) 

Railway network

MRT network

This map was produced by the cartography unit of the Asian Development Bank. 
The boundaries, colors, denominations, and any other information shown on this 
map do not imply, on the part of the Asian Development Bank, any judgment on the 
legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries, 
colors, denominations, or information. 

Jakarta

Moda transportasi yang paling popular di DKI Jakarta 
adalah transportasi darat menggunakan kendaraan 
(mobil dan motor) baik kendaraan pribadi maupun 
umum. Jakarta memiliki jaringan jalan, tol lingkar 
dalam kota, dan tol lingkar luar kota yang terhubung 
satu sama lain. Pilihan transportasi masyarakat 
pinggiran perkotaan (suburban commuters) adalah jasa 
kereta commuter line yang memiliki jangkauan hingga 
ke pusat Kota Jakarta, termasuk juga menjangkau 
pusat kota BSD City, Bintaro Jaya, Pantai Indah Kapuk, 
dan Harapan Indah. Kereta commuter line terintegrasi 

dengan BRT Transjakarta yang memiliki jasa dedicated 
lane dan shared lane. Bus tersebut juga terintegrasi 
dengan modal transportasi berbasis rel lainnya, seperti 
MRT dan LRT Jakarta, walaupun MRT dan LRT saat 
ini masih baru memiliki satu koridor layanan transit 
komersial penumpang.  

Untuk 10 tahun mendatang, Jakarta telah merencanakan 
untuk membangun lapis kedua jalan tol lingkar luar, 
yang merupakan perluasan layanan koridor MRT Utara-
Selatan yang ada saat ini serta layanan koridor MRT 
Timur-Barat, kelanjutan jalur operasi LRT Jakarta, serta 
jalur LRT Jabodebek metropolitan, untuk meredakan 

MRT = Mass Rapid Transit, TOD = transit-oriented development.
Sumber: Bappeda Provinsi DKI, 2019; Penulis.
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Gambar A2.2: Populasi Wilayah Metropolitan Jakarta

tingginya tekanan (permintaan) kereta commuter line 
yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan tingkat 
populasi pada wilayah sekitar pusat kota lebih tinggi 
dibandingkan pada pusat kota itu sendiri. Di sisi lain 
aktivitas ekonomi terpusat di pusat kota, kontradiksi 
dengan data populasi yang ada. Konsekuensinya 
adalah pembangunan infrastruktur penghubung antara 
wilayah perkotaan dan sekitar wilayah (penyangga) 
perkotaan, termasuk pada kawasan pusat bisnis tidak 
dapat terhindarkan. Dengan demikian, pembangunan 
seluruh infrastruktur penghubung ini menjadi sangat 
penting.

Tabel A2.2 menunjukkan ringkasan data pengelolaan 
lahan dan nilai lahan (land value) pada wilayah sekitar 

pembangunan stasiun MRT, di mana sebagian besar 
tujuan pemanfaatannya adalah untuk perumahan/
tempat tinggal. Tingginya permintaan atas perumahan 

Tabel A2.2: Pengelolaan Lahan dan Nilai Lahan
 di Sekitar Stasiun MRT  

Stasiun MRT
Area 
Hijau 

(%)

Area
Perumahan 

(%)

Area
Komersil 

(%)

Nilai Zona 
Nilai Tanah 
(ZNT) pada 
radius 50 m 

(Rp juta/m2)

Nilai Zona 
Nilai Tanah 
(ZNT) pada 
radius 700 m 
(Rp juta/m2)

Bundaran HI 1 68 31 130 54
Senayan 48 25 27 72.5 82
Cipete Raya 4 83 13 49 18
Fatmawati  2 86 12 32 21
Lebak Bulus Grab 7 76 17 14.7 19

HI = Hotel Indonesia, m = meters, m2 = square meters, MRT = Mass Rapid 
Transit, Rp = Indonesian rupiah (national currency), ZNT = land value zoning,
Sumber: Penulis.

Sumber: Penulis.
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mendorong tingginya peningkatan harga lahan dan 
gentrifikasi pada wilayah tersebut, memberikan 
manfaat (ekonomi) kepada pemilik swasta dan 
mendorong masyarakat berpendapatan rendah untuk 
mencari perumahan/tempat tinggal pada wilayah 
yang lebih terjangkau, yang relatif jauh dari pusat 
kota. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana 
menyediakan layanan publik kepada masyarakat 
terlepas dari tingginya biaya yang dibutuhkan, 
seperti penyediaan perumahan yang terjangkau pada 
pusat kota dan mencakup peningkatan nilai lahan 
untuk digunakan mendanai tujuan pembangunan 
infrastruktur tersebut.   

Peraturan Gubernur yang terbaru memberikan mandat 
kepada MRT Jakarta (MRTJ) untuk mengelola 
wilayah yang ada di sekitar stasiun MRT dalam bentuk 
Pembangunan Berorientasi Transit (Transit Oriented 
Development (TOD)). MRTJ memiliki otoritas untuk 
mengkoordinasikan pemilik lahan/gedung pada 
wilayah TOR (dalam radius 700 meter) dan mendorong 
para pemilik tersebut untuk menyelaraskan program 
pembangunannya dengan pedoman rancang perkotaan 
TOD yang telah disusun oleh MRTJ. Namun demikian, 
tidak seperti MTR Hong Kong, China yang memiliki 
otoritas khusus untuk menyelenggarakan fungsi 
koordinasi pada sekitar wilayah koridor MTR dan 
menciptakan sumber pendapatan (dapat dilihat pada 
bagian kisah keberhasilan negara lain), otoritas baru 
ini justru bertentangan dengan lembaga-lembaga yang 
ada. Peraturan Gubernur yang memberikan otoritas 
baru pada MRTJ ini memiliki kewenangan berdasarkan 
peraturan tingkat provinsi yang juga diatur oleh 
otoritas/lembaga daerah lain yang berkenaan dengan 
pekerjaan umum, perumahan, serta tata ruang. Hal ini 
berimplikasi pada lemahnya kekuatan MRTJ sebagai 
BUMD untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga 
yang mengelola wilayah pembangunan. Konflik 
kepentingan yang berkenaan dengan pengelolaan 
TOD disajikan pada Gambar A2.3. 

Palembang

Wilayah Kota Palembang terhubung dengan jalan 
nasional dan jalan provinsi, di maan BRT TransMusi 

beroperasi pada rute layanan shared-lane. Jalan 
tol yang ada saat ini adalah jalan tol metropolitan 
yang menghubungkan Palembang – Indralaya 
dan Pelembang – Kayu Agung. Kota Palembang 
sendiri terbagi menjadi wilayah utara dan selatan, 
yang dipisahkan oleh Sungai Musi, yang hanya 
dihubungkan oleh tiga jembatan, yaitu Jembatan 
Ampera, Jembatan Musi II, dan Jembatan Musi 
IV. Sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan 
Asian Games 2018, pemerintah pusat membangun 
layanan LRT dari bandara yang berada di wilayah 
paling utara Kota Palembang, hingga ke Gelanggang 
Olah Raga Jakabaring yang berada di wilayah paling 
selatan Kota Palembang.

Kota Palembang memiliki rencana besar untuk 
membangun kawasan pusat bisnis tematik TOD pada 
stasiun transit LRT-nya, dan pembangunan fasilitas 
perumahan pada setiap ujung pemberhentian LRT. 
Rencana ini ditujukan untuk meningkatkan okupansi 
LRT dan menyediakan perumahan bagi penduduk 
Kota Palembang pada wilayah yang lebih terjangkau 
dibandingkan pada pusat kota. Pemerintah daerah 
juga mendorong pertumbuhan wilayah pinggiran 
kota dengan menghubungkan daerah pinggiran Kota 
Palembang dengan jalan lingkar, serta dihubungkan 
dengan Jalan Tol Trans Sumatera.

Makassar

Pelabuhan Kota Makassar merupakan salah satu 
kontributor utama perekonomian pada wilayah 
tersebut, apalagi pelabuhan baru yang telah 
direklamasi dan menjadi wilayah komersil. Jalan tol 
sepanjang 6 km menghubungkan pelabuhan ke dalam 
Kota Makassar, dengan persimpangan yang mengarah 
ke bandara yang berada jauh di wilayah utara Kota 
Makassar. Wilayah pinggiran Kota Makassar dapat 
diakses hanya dengan jalan provinsi. Belum ada 
kereta maupun LRT yang beroperasi menghubungkan 
wilayah pinggiran kota dengan pusat kota.

Saat ini proyek kereta KPBU sedang dibangun 
untuk menghubungkan Parepare–Maros–Makassar, 
walaupun kemajuan pembangunannya belum mencapai 
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Gambar A2.4: Rencana Transportasi Palembang

LRT = Light Rail Transit.
Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Selatan; Penulis.

Gambar A2.5: Rencana Infrastruktur Transportasi Makassar

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Makassar; Penulis.
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Lampiran 3. Tinjauan Rencana Ekonomi dan Tata Ruang Indonesia

Makassar. Terdapat rencana untuk membangun jalan 
lingkar Makassar dan layanan BRT dalam kota untuk 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Beberapa 

pekerjaan proyek reklamasi masih berlangsung untuk 
memperluas Pelabuhan Makassar Baru (New Makassar 
Port).

Tabel di bawah ini menyajikan kesiapan dokumen 
perencanaan saat ini dibandingkan dengan kebutuhan 
minimum yang harus dipenuhi untuk menerapkan 

cakup nilai (value capture). Ketentuan utama akan 
dikembangkan dan diteliti secara cermat pada akhir 
kajian ini.

Tabel A3.1: Status Dokumen Perencanaan
Status Jakarta Makassar Palembang

Level RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)  

yang terdiri dari informasi visi perencanaan, 
informasi visi pembangunan ekonomi di masa 
depan, penggunaan mekanisme Cakup Nilai 
(Value Capture), dan lain – lain.

Rencana tata ruang Jakarta telah diatur di dalam 
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012. Dikarenakan 
adanya perubahan yang cukup signifikan, maka 
dokumen RTRW kini sedang diperbaharui, dan 
masih dalam proses legislasi.

Tidak tersedia Rencana tata ruang Palembang kini sedang 
diperbaharui.

RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)

seperti kemudahan pengalihan hak 
pembangunan, berhubungan dengan pajak atas 
lahan. 

Jakarta menerapkan Rencana Detil Tata Ruang 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah 
No. 1 Tahun 2014.

Tidak tersedia Palembang tidak memiliki Rencana Detil 
Tata Ruang.

Sumber: Penulis.

Tabel A3.2: Identifikasi Faktor Lain 
Faktor Jakarta Makassar Palembang

Fundamental-Makro Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia
Kapasitas teknis dan sistem administratif. Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia
Zonasi fleksibel. Jakarta menerapkan peraturan zonasi. Pengalihan 

Hak Pembangunan saat ini dilakukan melalui 
mekanisme business to business (B2B) yang 
diputuskan melalui pertemuan tingkat tinggi 
bersama dengan gubernur.

Tidak tersedia Tidak tersedia

Mekanisme kolaborasi antarpemerintah. Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia
Entrepreneurship (mengurangi 
ketergantungan terhadap anggaran negara).
Kapasitas teknis dan sistem administratif.
Aturan yang jelas, adil, dan transparan.
Ketersediaan dan ketepatan instrumen 
utama cakup nilai (value capture). 

Biaya atas hak guna bangunan diterapkan oleh 
Gubernur Jakarta untuk membiayai Jembatan 
Semanggi Baru (New Semanggi Flyover) yang 
bersumber dari sektor swasta yang mengajukan 
tambahan gross floor area (GFA).

Palembang saat ini meningkatkan pajak 
properti pada wilayah sekitar stasiun LRT.

Sumber pendanaan ganda.

Sumber: Penulis.

Tabel A3.3: Mekanisme Cakup Nilai (Value Capture) Saat Ini. 
Jenis Mekanisme Deskripsi Kota

Pajak Properti Pemerintah kota meningkatkan pajak properti, sebesar 120% dari nilai NJOP pada wilayah sekitar stasiun LRT. Palembang
Exaction/Density bonus Mori Building telah membangunan Jembatan Semanggi untuk mendapatkan izin membangun pada tingkat 

kepadatan yang lebih tinggi. 
Jakarta

Hak Pembangunan Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 60/2019 yang menugaskan MRTJ sebagai 
Pengelola Pengalihan Hak Membangun (Transfer Development Rights) di sekitar stasiun MRTJ.

Jakarta

MRT = Mass Rapid Transit.
Sumber: Penulis.
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Lampiran 4. Studi Kasus Negara Lain (International Case Studies)

Studi kasus berikut ini menunjukkan contoh 
keberhasilan dan pelajaran yang dapat diambil dari 
negara maju dan berkembang berkenaan dengan 
keberhasilan implementasi Cipta Nilai (Value Creation) 
dan Cakup Nilai (Value Capture)

Studi Kasus 1 – Kisah Cipta Nilai (Value Creation) 
Marina Bay, yang didorong oleh tata kelola perkotaan 
yang dinamis yang dilakukan oleh lembaga yang 
sehat dan berintegritas, legislasi yang efektif, dan 
perencanaan jangka panjang, Singapura (Urban 
Redevelopment Authority).

Kisah keberhasilan: Kunci utama transformasi 
Singapura dari wilayah pelabuhan penjajah menjadi 
pusat keuangan dunia membutuhkan waktu bertahun-
tahun pembangunan perkotaan yang berdasarkan 
kepada rencana induk dan paradigma pembangunan 
yang terintegrasi yang dapat mendorong pengelolaan 
administrasi lahan dan sistem pengelolaan yang 
sehat. Singapura yang dikenal sebagai negara yang 
memiliki keterbatasan lahan, terbatasnya wilayah 

lahan, hingga terbatasnya sumber daya alam untuk 
mendorong perekonomian, telah berhasil mendorong 
transformasi yang luar biasa menjadi negara yang 
paling layak huni di Asia Tenggara. Centre for Liveable 
Cities menyebutkan bahwa keberhasilan Singapura 
utamanya didorong oleh tata kelola perkotaan 
yang dinamis. Begitu merdeka, Singapura langsung 
berfokus pada perbaikan tata kelola kelembagaan , 
menciptakan proses mekanisme legislatif yang efektif, 
dan menyusun kerangka perencanaan jangka panjang.

Cipta Nilai (Value Creation). Pembaharuan wilayah 
perkotaan (urban redevelopment) bukan hanya 
pembaharuan bangunan gedung semata, namun juga 
pada seluruh aspek sosial ekonomi yang penting bagi 
seluruh sendi kehidupan di perkotaan. Pembaharuan 
perkotaan Singapura menggambarkan bagaimana 
tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dicapai 
di tengah keterbatasan lahan sebagai negara kota 
pulau (island-city-state) (Centre for Liveable Cities 
2016).

Gambar A4.1: Kisah Sukses Marina Bay

Sumber: Urban Redevelopment Authority. The Marina Bay Story. https://www.ura.gov.sg/Corporate/Get-Involved/Shape-A-
Distinctive-City/Explore-Our-City/Marina-Bay/The-Marina-Bay-Story. 

Marina Centre – Pembangunan awal pada wilayah Marina Bay – 
didirikan sebagai penghubung bisnis, convention, dan 
perhotelan, termasuk munculnya berbagai hotel mewah, 
menjadikan wilayah tersebut menjadi berkesan dengan 
gedung-gedung pencakar langit yang menghiasi langit 
Singapura, yang kemudian banyak kita lihat pada pemberitaan 
mengenai Singapura

Pada 1971, Singapura memulai proyek reklamasi lahan 
sebagai antisipasi atas pertumbuhan yang pesat di 
pusat kita yang ada saat itu.

Pada 1994, 38 hektar lahan direklamasi untuk 
menciptakan profil pantai Marina Bay yang kita kenal 
sekarang. 

Akhir 1990s, wilayah Marina Bay mencakup total 360 
hektar atau menjadi wilayah utama pembangunan.

Pada 2010, banyak infrastruktur publik utama selesai 
dibangun termasuk:
- Jembatan penyeberangan spiral dan jembatan 
kendaraan Bayfront yang menghubungkan Marina Bay 
ke Marina Centre;
-Youth Olympic Park untuk menandai peringatan Youth 
Olympics yang diadakan di Singapura; dan
- 3,5 km fasilitas pejalan kaki tepi laut untuk memudah-
kan akses sekitar teluk (bay).

Pada 2013, Marina Bay Financial Centre dan Asia Square telah 
menjadi pilihan lokasi banyak lembaga keuangan dunia

Pada 2018, pembangunan campiran (mixed-used) seperti 
Marina One yang dibuka pada Marina South, menjadikan 
Singapura kian menjadi tujuan bisnis internasional
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Faktor pendorong keberhasilan:

Survei lahan dan sistem pendaftaran yang kuat dan 
efisien, dan rezim pajak atas lahan dan pengenaan 
harga lahan yang setara untuk memfasilitasi 
pembaharuan lahan. Sistem survei dan registrasi 
lahan di Singapura memastikan adanya kejelasan 
atas kepemilikan lahan dan ketersediaan informasi 
lahan yang transparan dan komprehensif, yang dapat 
mendorong transaksi atas properti yang lebih efektif 
dan efisien. Hal ini memberikan basis mekanisme 
pengenaan pajak atas properti dan pembiayaan 
berbasis pengelolaan lahan lainnya serta memfasilitasi 
perencanaan dan pengelolaan/pembangunan lahan.  

Kerangka akuisisi lahan yang adil dan efisien, yang 
dapat mendorong pemilik lahan swasta untuk 
dikumpulkan dengan baik untuk memfasilitasi 
pembangunan berbagai skema publik yang 
mendukung pembangunan nasional. Pada periode 
1960an, inventarisasi lahan dilakukan oleh kelompok 
kecil perusahaan swasta maupun individu. Berbagai 
poin legislasi mendorong pemerintah untuk 
mengumpulkan lahan milik swasta untuk kepentingan 
publik, untuk manfaat bagi publik dan/atau fasilitas 
publik, dan untuk tujuan pembangunan fasilitas 
pemukiman, komersil, dan kawasan industri tanpa 
adanya beban keuangan yang tinggi. Hal ini dapat 

mencegah pemilik lahan untuk meningkatkan harga 
lahannya pada wilayah yang akan ditujukan bagi 
pembangunan fasilitas publik. Di sisi lain, keputusan 
pemerintah untuk melakukan akuisisi lahan juga 
tidak dapat dibantah. Namun demikian, pemilik lahan 
dibolehkan untuk menerima dana kompensasi yang 
nilainya berada di bawah harga pasar.

Cipta Nilai (Value Creation). Dengan melakukan 
akuisisi lahan berskala besar dan pembaharuan secara 
komprehensif, pemerintah dapat mempertahankan 
infrastruktur pemukiman dan industrial yang 
terjangkau, khususnya pada saat Singapura masih 
menjadi negara yang baru merdeka dan masih menjadi 
negara berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
Land Acquisition Act merupakan landasan utama bagi 
program penyediaan rumah murah secara luas di 
Singapura, dan memenuhi kebutuhan perkotaan dan 
perencanaan sosial, mentransformasi Singapura dari 
negara dunia ketiga menjadi negara dunia pertama 
dalam satu generasi (Centre for Liveable Cities 2018).

Alasan di balik kebingungan dan kekacauan pada periode 
1820an – 80an

• Tidak adanya peraturan atas lahan yang baik;
• Tidak adanya sistem registrasi lahan yang baik; 
• Pendataan survei lahan yang buruk; dan
• Tidak adanya keseragaman antara hak yang diterbitkan

Periode awal Singapura sebagai koloni Inggris — tanpa 
survey yang baik, dan penerbitan hak tanpa perjanjian — 
digambarkan sebagai masa “kebingungan dan kekacauan”. 
Kurangnya perjanjian, seperti yang berkenaan dengan intensitas 
pengelolaan yang diizinkan dan intensitas pembangunan 
maksimum, bermakna bahwa pengelolaan dan pembangunan 
atas lahan cenderung serampangan dan tidak terkoordinasi. 
(Centre for Liveable Cities 2018)

Peraturan penting yang dapat mendorong akuisisi lahan 
yang terjangkau bagi pemerintah

Besaran kompensasi atas akuisisi properti milik swasta 
berdasarkan 1966 Land Acquisition Act, memungkinkan 
pemerintah melakukan akuisisi yang terjangkau melalui 
peraturan di bawah ini.

• Aturan 2 tahun, yang mengabaikan peningkatan nilai 
lahan oleh pemilik selama 2 tahun sebelum akuisisi, jika 
akuisisi ini memang direncanakan sebelumnya; dan

• Aturan 7 tahun, yang mengabaikan peningkatan nilai lahan 
yang terjadi tujuh tahun ke belakang sebelum akuisisi 
pada wilayah sekitar pembangunan proyek infrastruktur 
pemerintah 

Pada tahun 1964, Foreshores Act diamendemen, yang 
mengizinkan pemerintah untuk mengakuisisi wilayah tepi 
laut tanpa mengharuskan pemerintah untuk memberikan 
kompensasi kepada pemilik wilayah tepi laut. Dengan demikian 
pembangunan kawasan pemukiman publik berskala besar 
dapat dilakukan, seperti Marine Parade yang dibangun pada 
area reklamasi utama. Amendemen ini juga menjadi dasar bagi 
perluasan pembangunan kawasan pusat bisnis pada periode-
periode berikutnya melalui reklamasi teluk Marina (Marina 
Bay), yang dimulai pada pertengahan tahun 1970an (Centre for 
Liveable Cities 2018)  

Lampiran 4
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Justifikasi keputusan pembangunan melalui proses 
penilaian secara teliti dan hati-hati berkenaan dengan 
peningkatan nilai lahan dan manfaat (ekonomi) 
bagi public di sekitar wilayah pembangunan. Alih-
alih melakukan reklamasi untuk menambah luas 
wilayah Singapura untuk pembangunan, pemerintah 
memutuskan menjadikan Marina Bay sebagai perairan, 
berdasarkan potensi ekonomi wilayah perkotaan tepi 
laut, dengan tolak ukur pembangunan wilayah tepi 
laut yang ada di negara-negara lain. Lokasi perairan 
tepi laut ditujukan untuk mengganti hilangnya potensi 
wilayah yang dapat dibangun oleh bangunan gedung, 
yang sebenarnya dapat direklamasi. Selain daripada 
itu, waduk yang ada tidak hanya akan meningkatkan 
ketersediaan air melalui peningkatan pasokan air, 
namun juga dapat berfungsi sebagai pengendalian 
banjir pada pusat kota Singapura. 

Sama halnya dengan keputusan pembangunan 
Gardens by the Bay seluas 101 hektar pada periode 
2005 yang dilaksanakan setelah adanya penilaian atas 
potensi manfaat yang diprediksi lebih tinggi dari biaya 
peluang (opportunity cost) lahan yang sebenarnya 
dapat dibangun (untuk tujuan lain). 

Cipta Nilai (Value Creation). Kebijakan 
perencanaan yang fleksibel menghasilkan zona 
White-Site yang diperkenalkan di Marina Bay pada 
tahun 1997 untuk memberikan ruang gerak yang 
lebih luas bagi pengembang untuk memutuskan 
tujuan pemanfaatan lahan mereka sebagai respon 
atas perubahan trend pasar dan trend permintaan. 
Untuk memastikan bahwa tujuan pembangunannya 
tetap dapat dicapai pada kebijakan yang fleksibel 
ini, maka Urban Redevelopment Authority 
menetapkan panduan rancan perkotaan seperti 
jaminan untuk akses publik, untuk memastikan 
tercapainya tujuan dapat diakses dan ramah 
penduduk.

“Marina Bay tidak muncul begitu saja…. 
Setiap penjualan bidang lahan yang terjadi, 

URA selalu mempersiapkan panduan rancang 
perkotaan dengan baik. Hal ini tidak terjadi 
begitu saja, seluruhnya harus direncanakan 
dan dipandu dan diarahkan.”-Dr Cheong Koon 
Hean, CEO Housing and Development Board and 
former CEO Urban Redevelopment Authority 
(Centre for Liveable Cities 2016).

Menumbuhkan kepercayaan melalui pendekatan 
yang transparan, berorientasi pasar, dan inovatif 
dapat meningkatkan partisipasi sektor swasta. 
Sebelum adanya sistem Rencana Induk seperti 
sekarang, perencanaan dan kerangka regulasi di 
Singapura cenderung berupa kebijakan zonasi yang 
ditentukan sendiri-sendiri (ad hoc rezoning), di mana 
setiap kasus yang ada dievaluasi, dan jika perlu, 
tercermin pada Rencana Induk. Selama tiga tahun, 
Singapura mengembangkan kerangka perencanaan 
jangka panjang dengan sangat teliti, membuka jalan 
bagi pemerintah untuk mengelola obyek pembangunan 
yang berbeda-beda secara obyektif, alokasi aset milik 
negara untuk pemanfaatan sementara atau jangka 
panjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset 
negara. Hal ini juga memberikan kepastian yang lebih 
besar bagi sektor swasta, meningkatkan kepercayaan 
mereka untuk berpartisipasi pada upaya pembangunan 
kota-negara.

Isu dan Tantangan Utama:

• Reformasi kelembagaan dan legislatif yang lebih 
agresif dibutuhkan untuk mengatur cipta nilai 
(value creation) melalui tata kelola perkotaan; dan

• Rencana pembangunan jangka panjang 
mendorong proses pembangunan yang transparan, 
memberikan kepastian yang lebih besar kepada 
pemangku kepentingan (stakeholders). Namun 
demikian hal ini cenderung menjadi kurang 
fleksibel dibandingkan pandangan pembangunan 
jangka pendek yang memberikan tantangan 
kepada otoritas perencana untuk lebih inovatif 
dalam menyusun kebijakan perencanaan.
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Studi Kasus 2 – Mekanisme pendanaan, pembiayaan, 
dan cakup nilai (value capture) yang inovatif, yang 
berkontribusi hingga dua-per-tiga dari total biaya 
Crossrail, Inggris (Buck 2017).

Kisah Keberhasilan: Pada tahun 2001, Crossrail 
Limited didirikan untuk membangun New Elizabeth 
Line melalui Central London. Seluruhnya dimiliki 
oleh anak usaha Transport for London (Tfl) yang 
merupakan bagian dari jaringan transportasi London 
yang terintegrasi. Lebih dari 60% kebutuhan pendanaan 
Crossrail dengan total mencapai £17,8 miliar di tahun 
2019 £14,8 milyar pada tahun 2010) ditanggung oleh 
penerima manfaat (beneficiaries) seperti pemerintah, 
penduduk Kota London, dan perusahaan-perusahaan 
yang ada di London. Salah satu sumber terbesar 
pendapatannya berasal dari Business Rate Supplement 
(BRS) yang dibayarkan oleh seluruh perusahaan yang 
ada di London. BRS menyediakan pendapatan di mana 
Tfl berhasil mengumpulkan £3,5 miliar yang berasal 
dari utang dengan tenor pembayaran awal dalam jangka 
waktu 15 tahun.  

Faktor Pendorong Keberhasilan:

Pernyataan yang jelas dari pemerintah bahwa 
proyek tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui 
model tanggungan penerima manfaat (beneficiaries). 
Awalnya Pemerintah Inggris memilih model konsesi 
swasta untuk pembangunan proyek Elizabeth Line. 
Namun demikian, model ini sulit direalisasikan karena 
besarnya ukuran dan biaya proyek tersebut. Oleh 
karena itu Pemerintah Inggris kemudian mendorong 
suatu pilihan yang lebih dapat dijangkau, menurunkan 
biaya, dan meningkatkan nilai uang (value for money). 
Akhirnya badan pendapatan negara menanggung 
sepertiga biaya proyek, dan menutupi sisanya dari 
pendanaan yang dihasilkan oleh kontribusi penerima 
manfaat (beneficiaries). 

Saat pendanaan infrastruktur melalui kombinasi 
antara biaya pengguna (misalnya tiket) dan melalui 
pendapatan pajak (misalnya hibah) adalah hal yang 
cukup umum dilakukan, penggunaan dana yang 
bersumber dari penerima manfaat (beneficiaries) 
belum pernah dilakukan sebelumnya (Buck 2017).

Tabel A4.1: Kontributor Utama Crossrail

Catatan: Pendanaan meningkat dari £17,6 miliar menjadi £17.8 milyar pada Juli 
2019
Sumber: Crossrail Limited. Funding. http://crossrail.co.uk/about-us/funding.

Pemerintah Daerah

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pemerintah Pusat

14,8 miliar poundsterling Inggris Biaya 
pengadaan proyek transportasi terbesar di 
Inggris, jalur rel timur – barat Elizabeth 
Line sepanjang London.

1,9 miliar poundsterling Inggris pendanaan 
langsung TfL .
150 juta poundsterling Inggris tambahan 
pendanaan TfL. 

4,96 miliar poundsterling Inggris pendanaan 
langsung dari Department for Transport (DfT).
2,05 miliar poundsterling Inggris pinjaman DfT 
kepada Greater London Authority (GLA).
290 juta poundsterling Inggris tambahan 
pendanaan DfT kepada Network Rail (NR).
150 juta poundsterling Inggris tambahan 
pendanaan DfT. 

480 juta poundsterling Inggris penggalangan dana 
di bawah tanggung jawab Department of Transport.

5,25 miliar poundsterling Inggris penggalangan 
dana di bawah tanggung jawab TfL.

17,8 miliar poundsterling Inggris total pendanaan tahun 2019 (14,8 milar poundsterling 
Inggris pada tahun 2010).

4,1 miliar poundsterling Inggris Kontribusi 
business rate supplement, pinjaman, dan 
kontribusi langsung.
300 juta poundsterling Inggris pungutan 
infrastruktur masyarakat.
550 juta poundsterling Inggris penjualan 
lahan dan properti berlebih (surplus).
300 juta poundsterling Inggris kontribusi 
pengembang.

250 juta poundsterling Inggris  pendanaan dari 
Kota London.
100 juta poundsterling Inggris kontribusi dari 
GLA
70 juta poundsterling Inggris  dari Heathrow 
Airport Limited.
100 juta poundsterling Inggris pendanaan 
sukarela dari entitas usaha yang ada di London.
2.3 miliar poundsterling Inggris pembiayaan 
NR pada pekerjaan umum saat ini.
220 juta poundsterling Inggris pendanaan NR. 

9,9 miliar poundsterling Inggris Kontribusi 
perusahaan yang ada di London dan pendapatan 
dari pengguna melalui mekanisme pendanaan, 
pembiayaan, dan cakup nilai (value capture) yang 
inovatif. 



108 Inovasi Pembiayaan Infrastruktur melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia

G
am

ba
r  

A
4.

2:
 S

tu
di

 K
as

us
 C

ro
ss

ra
il 

di
 In

gg
ris

 

So
ur

ce
: M

. B
uc

k.
 2

01
7.

 C
ro

ss
ra

il 
Pr

oj
ec

t: 
Fi

na
nc

e,
 F

un
di

ng
 a

nd
 V

al
ue

 C
ap

tu
re

 fo
r L

on
do

n’
s E

liz
ab

et
h 

Li
ne

. C
iv

il E
ng

in
ee

rin
g. 

17
0 

(C
E6

). 
pp

. 1
5–

22
. h

tt
ps

://
w

w
w.

ic
ev

irt
ua

lli
br

ar
y.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
16

80
/jc

ie
n.

17
.0

00
05

.

3 
km

 
2 

m
i

Re
ad

in
g

Tw
yf
or
d

M
ai
de

nh
ea
d

Ta
pl
ow

Bu
rn
ha

m
Sl
ou

gh

La
ng

le
y

Iv
er

W
es

t 
D
ra
yt
on

H
ay

es
 &

 
H
ar
lin

gt
onSo

ut
ha

ll
H
an

w
el
l

W
es
t

Ea
lin

g Ea
lin

g 
Br
oa

dw
ay

A
ct

on
 

M
ai

n 
Li
ne

Pa
dd

in
gt
on

Bo
nd

St
re
et

To
tte

nh
am

 C
ou

rt 
Ro

adFa
rri
ng
do

n Li
ve
rp
oo

l
St
re
et

W
hi
te
ch
ap
el

H
ea

th
ro

w
 C

en
tra

l

H
ea

th
ro

w
 T

er
m

in
al

 4
H

ea
th

ro
w

 T
er

m
in

al
 5

St
ra
tfo

rd
M
ar
yl
an

d

Fo
re
st

 G
at

e
M
an

or
Pa

rk
Ilf
or
d

Se
ve
n

 K
in

gs

G
oo

dm
ay
es

Ch
ad

w
el

l 
H
ea
th

Ro
m
fo
rdG

id
ea

 P
ar

k
H

ar
ol

d 
W

oo
d

Br
en

tw
oo

d

Sh
en

fie
ld

Ca
na

ry
 W

ha
rfCu

st
om

 
H
ou

se

W
oo

lw
ic
hA

bb
ey

 W
oo

d

Rive
r T

ham
es

Ci
ty

 A
irp

or
t (

pr
op

os
ed

)
O

ld
 O

ak
Co

m
m
on

(2
02

6)

A
bo

ve
-g

ro
un

d 
st

at
io

n

St
at

io
n 

in
 tu

nn
el

In
te
rc
ha

ng
e

In
te
rc
ha

ng
e

El
iz

ab
et

h 
lin

e 
(C

ro
ss

ra
il 

1)
: a

cc
ur

at
e 

to
 o



ci

al
 p

la
ns

 a
s o

f J
ul

y 2
01

7

H
ea

th
ro

w
 A

irp
or

t. 
Sp

ec
ia

l f
ar

es
 a

pp
ly.

Sp
ec

ia
l 

fa
re

s a
pp

ly

Lo
nd

on
 fa

re
 zo

ne
 in

ap
pl

ic
ab

le
6

5
4

3
1

Ce
nt

ra
l L

on
do

n

2
3

4

5
6

9

Pa
da

 st
ud

i k
as

us
 C

ro
ss

ra
il 

di
 In

gg
ris

, p
en

ge
m

ba
ng

 p
ro

pe
rt

i d
i L

on
do

n 
ba

ik
 y

an
g 

ad
a 

sa
at

 in
i m

au
pu

n 
ya

ng
 p

ro
sp

ek
tif

, b
er

up
ay

a 
un

tu
k 

m
em

ba
ng

un
  d

i l
ah

an
 a

ta
u 

ba
ng

un
an

 g
ed

un
gn

ya
 y

an
g 

be
rd

ek
at

an
 d

en
ga

n 
El

iz
ab

et
h 

Li
ne

. S
at

u 
ha

l y
an

g 
pa

lin
g 

m
en

on
jo

l a
da

la
h 

Ca
na

ry
 W

ar
f G

ro
up

, p
em

ili
k 

la
ha

n 
Ca

na
ry

 W
ar

f d
i L

on
do

n 
D

oc
kl

an
ds

. 
Ca

na
ry

 W
ha

rf 
G

ro
up

 a
da

la
h 

pe
ng

ga
ga

s 
aw

al
. P

er
us

ah
aa

n 
in

i m
el

ak
uk

an
 lo

bi
 s

ec
ar

a 
in

te
ns

if 
ag

ar
 C

ro
ss

ra
il 

di
ba

ng
un

 d
an

 p
er

us
ah

aa
n 

in
i p

ul
a 

ya
ng

 p
er

ta
m

a 
m

en
ye

pa
ka

ti 
pe

m
ba

ng
un

an
 

st
as

iu
n 

di
 C

an
ar

y W
ar

f. 
Se

la
in

 it
u,

 C
an

ar
y W

ha
rf 

G
ro

up
 ju

ga
 b

er
ko

nt
rib

us
i s

eb
es

ar
 £

15
0 

ju
ta

 u
nt

uk
 b

ia
ya

 p
em

ba
ng

un
an

ny
a.

 S
eb

ag
ai

 g
an

tin
ya

, p
em

er
in

ta
h 

se
te

m
pa

t m
em

be
rik

an
 h

ak
 ke

pa
da

 
pe

ru
sa

ha
an

 te
rs

eb
ut

 u
nt

uk
 m

em
ba

ng
un

 fa
sil

ita
s r

ite
l  d

an
 h

ib
ur

an
 d

i a
ta

s s
ta

siu
n 

te
rs

eb
ut

. [
Cr

os
sr

ai
l U

K,
 B

uc
k,

 M
.] 

   

https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jcien.17.00005


109Lampiran 4

Tabel A4.2: Penerima Manfaat (Beneficiaries) Proyek Crossrail
Jenis Nilai Penerima Manfaat Cakup Nilai (Value Capture)

Improved access Peningkatan 
akses untuk pekerja karyawan 
hingga dapat membawa 1,5 
juta orang dalam 45 menit 
perjalanan pusat Kota London 

Komunitas bisnis —Memastikan bahwa beban 
kepada entitas usaha yang kecil dapat dikurangi/
dihilangkan, sehingga bebannya akan diberikan 
kepada entitas usaha yang lebih besar yang dapat 
menyerap/menanggung biaya tersebut, dan 
sebagian besar berada di sepanjang rute yang 
diajukan

£225 juta per tahun melalui Business Rate Supplement yang dipungut oleh Walikota 
London dan GLA, di mana GLA dapat menyediakan dukungan dalam bentuk pinjaman sekitar 
£3.5 miliar. 
Pada April 2010, Walikota London memungut Business Rate Supplement sebesar GBD 0,02 
untuk properti dengan nilai lebih dari £55,000 per tahun, yang akan dihipotekisasi untuk 
Crossrail. Pungutan ini diperkirakan akan mengalami penurunan begitu utang obligasi telah 
dilunasi seluruhnya, yang diperkirakan akan selesai di periode 2030an.

Organisasi/lembaga yang ada di Kota London £250 juta kontribusi yang dijanjikan oleh Corporation of London yang berasal dari 
organisasi/lembaga di Kota London.

Peningkatan potensi 
pembangunan sebagai hasil 
atas pembangunan jalur rel

Pengembang Properti - Canary Wharf Group Pemberian hak membangun (ritel dan hiburan) di atas stasiun sebagai ganti atas 
pembangunan stasiun pada Canary Wharf, dan kontribusi sebesar £150 juta untuk biaya 
pembangunan. 

Pengembang Properti - Berkeley Group Pemberian hak membangun (hunian) di atas stasiun sebagai ganti atas pembangunan 
station box pada wilayah Woolwich.   

Pengembang Properti – Hunian dan Komersil £100 juta per tahun sepanjang 2015–2016 melalui Community Infrastructure Levy yang 
dikenakan oleh Walikota London pada pembangunan fasilitas hunian maupun komersil. Sama 
halnya dengan BRS, Community Infrastructure Levy (CIL) dihipotek untuk Crossrail.
Harga yang berlaku ada pada kisaran £20/m2 dan £50/m2 bergantung pada wilayah dan 
ditentukan melalui diskresi Walikota London. Pungutan pada setiap lokasi saat rencana 
pembangunan telah disetujui, namun akan dibayarkan kemudian (payable) saat pembangunan 
selesai.

Peningkatan akses 
transportasi publik

Heathrow Airport £70 juta kontribusi dari Heathrow Airport Holdings Limited (HAHL)

Sumber: M. Buck. 2017. Crossrail Project: Finance, Funding and Value Capture for London’s Elizabeth Line. Institution of Civil Engineers. 170 (6). pp. 15–22.

Studi kasus bisnis yang menggambarkan nilai 
transformatif produktivitas dan pembangunan yang 
dihasilkan dari proyek untuk menentukan penerima 
manfaat (beneficiaries) pendanaan proyek. Kasus 
bisnis, yang mana di dalamnya termasuk detil analisis 
biaya-manfaat ekonomi (economic cost-benefit analysis 
– “ECBA”) yang disusun untuk menggambarkan nilai 
transformatif bagi penerima manfaat (beneficiaries) 
yang lebih luas serta rencana implementasi mekanisme 
pendanaan alternatif, untuk memastikan bahwa 
penerima manfaat dari proyek ini dapat berkontribusi 
signifikan terhadap pendanaan biaya pembangunan 
proyek. Penerima manfaat (beneficiaries) antara lain: 

Pihak penyedia dana proyek yang berkolaborasi 
dengan pengusaha dan komunitas pengembang 
properti di London mengumpulkan paket 
pembiayaan dan pendanaan proyek. Perkiraan biaya 
dan analisis risiko yang akurat dapat mendorong 
penyokong dana untuk memberikan komitmen politik 
dan keuangan mereka. Model investasi Crossrail 
terdiri dari hitungan sederhana pada Excel, termasuk 
model risiko yang diperkirakan mencapai 200 macam, 
sehingga penilaiannya pun semakin akurat.

Untuk menarik pelaku usaha, GLA dan Tfl bekerja 
sama dengan London First untuk menyelenggarakan 
rangkaian pertemuan dan loka karya untuk menguji 
sentimen dan menggalang dukungan. Pesan penting 
yang disampaikan saat itu adalah tanpa adanya 
kontribusi signifikan dari pengusaha di London, maka 
proyek tersebut tidak akan pernah terlaksana. Dialog 
awal menekankan pada kebutuhan adanya kontribusi 
yang setara dan adil (Buck 2017).

Kepastian pendanaan memberikan stabilitas 
keuangan yang tinggi bagi Crossrail, sehingga 
dapat mengumpulkan pendanaan dari utang 
untuk pembangunan infrastruktur publik. GLA 
mengumpulkan pendanaan berdasarkan potensi 
penerimaan yang dihasilkan melalui BRS dan 
CIL. Peringkat kredit GLA dan TfL yaitu AA+ 
memungkinkan pendanaan dengan bunga yang lebih 
menarik dibandingkan dengan skema Tax Increment 
Financing (TIF) atau instrumen pendanaan proyek 
lainnya dikarenakan penerimaannya terjaga dengan 
baik. Melalui sejumlah penerbitan obligasi, TfL 
berhasil mengumpulkan £3.5 utang dengan tenor 
pembayaran awal selama 15 tahun.
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Isu dan Tantangan Utama:

Business Rate Supplement dan Community 
Infrastructure Levy membutuhkan undang-undang 
yang jelas, dan Badan Pendapatan Negara setuju untuk 
meng-hipotekisasi dana tersebut untuk proyek Crossrail. 
Kedua mekanisme tersebut akan dipungut oleh Walikota 
London. Di samping adanya risiko politik atas pengenaan 
pungutan tersebut, Walikota harus menentukan nilai 
yang akan diterapkan, memastikan pungutan dan 
menjamin penerbitan obligasi yang dapat mendorong 
komitmen pendanaan proyek (Buck 2017).

Referensi:  

Buck, Martin. 2017. Crossrail Project: Finance, 
Funding and Value Capture for London’s 
Elizabeth Line. Proceedings of the Institution 
of Civil Engineers—Civil Engineering. 19 June. 
https://learninglegacy.crossrail.co.uk/wp-
content/uploads/2017/09/1C-002-Finance-
Funding-and-Value-Capture.pdf.

Crossrail Limited. 2019. http://crossrail.co.uk/about-
us/funding.

Studi Kasus 3 - Pembangunan Wilayah Berkepadatan 
Tinggi Berbasis Rel, Hong Kong, China

Kisah Keberhasilan: MTR Hong Kong, China 
merupakan pionir model pembangunan berbasis Rel + 
Properti untuk menciptakan peluang cakup nilai (value 
capture) pada pembangunan wilayah berkepadatan 
tinggi berbasis rel saat mendanai pembangunan 
dan kegiatan operasional jalur transportasi baru, 
menyediakan koneksi yang lancar antar stasiun, dan 
menempatkan 75% penduduk dan 84% pekerjaan pada 
jarak kurang dari 1 kilometer dari stasiun transportasi 
massal, menghasilkan begitu banyaknya tenaga kerja 
yang dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat 
ke tempat lainnya. MTR Hong Kong, China juga 
menciptakan sumber pendapatan lain yang terpisah 
dari kontribusi tingginya pemanfaatan transportasi 
publik dan rendahnya kepemilikan kendaraan pribadi 
dikarenakan aktivitas perekonomian yang didorong 

oleh model pembangunan berbasis Rel + Properti dapat 
mendorong peningkatan pemanfaatan transportasi 
publik, dan menurunkan ketergantungan terhadap 
kepemilikan kendaraan pribadi (Salat and Ollivier 2017).

Pada dasarnya Cakup nilai lahan (land value 
capture) membutuhkan waktu, dan oleh karena 
itu pembangunan berorientasi transit memerlukan 
penata layanan properti dalam jangka panjang. 
Perusahaan jalur rel swasta di Tokyo dan Hong Kong, 
China berkomitmen untuk melakukan komitmen 
investasi jangka panjang. Merea terus menerima 
peningkatan laba bersih yang dihasilkan dari bisnis 
komersil dan real estate-nya pada sepanjang jalur 
transit, menggunakan nilai lahan yang dicakup untuk 
mensubsidi silang operasional transportasi berbasis 
rel mereka (Ingram and Hong 2012).

Komponen utama dari model bisnis MTR adalah 
sebagai berikut:

• Model Rel + Properti, yang mendorong 
pertumbuhan berkelanjutan dan menjaga 
permintaan/daya beli; dan

• Mekanisme penyesuaian harga tiket, yang 
mempertimbangkan faktor yang berpengaruh 
terhadap posisi keuangan MTR, dengan tetap 
menjaga prinsip keadilan bagi pelanggan.

Gambar A4.3: Hong Kong, China MTR Rail + Property Model 

MTR = Mass Transit Railway.
Source: Transport and ICT. 2017. Case Study: Hong Kong, China Mass 
Transit Rail Corporation. In Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector 
Performance. Washington, DC: The World Bank. https://ppiaf.org/ppiaf/sites/
ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/PDFs/RR%20Toolkit%20
EN%20New%202017%2012%2027.pdf. 

Pemerintah Daerah Administrasi 
Khusus Hong Kong

Pemerintah Daerah Administrasi 
Khusus Hong Kong  

(a) Program Sewa Lahan Pemerintah

Pendapatan MTR
• Bagi Hasil
• Aset yang akan diinvestasikan kembali
• Pembayaran di muka

Pengembang 

MTR Corporation Pengembang 

Hak Pembangunan 
(Harga Pasar Sepenuhnya)

Hak Pembangunan 
(Sebelum Harga Pasar Rel)

Pembangunan Bersama
(Setelah Harga Pasar Rel)

(b) Program Model Rel + Properti (R + P) 
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Dengan pendekatan R+P, MRT Corporation dapat 
mendanai sebagian besar pembangunan sistem 
transportasinya, melalui:

• Cipta nilai lahan (creating land value) melalui 
perencanaan perkotaan dan transportasi 
terintegrasi; dan

• Mencakup (capturing) nilai lahan tersebut 
dengan diterimanya hak pembangunan lahan 
dari pemerintah dengan harga pasar before rail 
dan membangun bersama pengembang swasta 
pada harga pasar after rail.

Gambar A4.4 menunjukkan arus pendapatan MTR, 
yang utamanya berasal dari operasional transportasi 
dan tambahan pendapatan dari kegiatan komersil 
stasiun, bisnis properti, dan bisnis internasional.

Faktor pendorong keberhasilan:

MTR didirikan sebagai perusahaan terbuka, 
dikendalikan oleh pemerintah serta pengembang dan 
operator transportasi darat berbasis rel di Daerah 
Administrasi Khusus Hong Kong, dengan pengetahuan 
yang dalam dan menyeluruh. MTR Corporation Limited 
saat ini merupakan pengembang dan operator transportasi 
darat berbasis rel di Daerah Administrasi Khusus Hong 
Kong, setelah dilakukannya merger dengan Kowloon-
Canton Railway Corporation pada tahun 2007. MTR 
merupakan perusahaan terbuka dengan kepemilikan 
pemerintah yang mencapai 75%. MTR didirikan pada 
tahun 1975 sebagai badan usaha milik negara untuk 
membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem 
transit berbasis rel di Hong Kong, China.  

Gambar A4.4: Pendapatan MTR Hong Kong dan EBIT Margin per Segmen Pendapatan

Arus Pendapatan MTR Hong Kong, ChinaMargin EBIT per Segmen Pendapatan

EBIT = earnings before interest and taxes, MTR = Mass Transit Railway.
Sumber: Analisis penulis, berdasarkan Laporan Tahunan MTR. 

Bisnis Lain
Bisnis Komersil Stasiun Hong Kong, China

Operasi Transportasi Hong Kong, China
Pembangunan Properti 
People's Republic of China

People's Republic of China 
dan Bisnis Internasional

Penyewaan Properti dan Bisnis 
Manajemen Properti Hong Kong, China

Operasi Transportasi Hong Kong, China
Bisnis Komersil Stasiun Hong Kong, China
Penyewaan Properti dan Bisnis Manajemen 
Properti Hong Kong, China
People's Republic of China dan Bisnis Internasional
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Pada tahun 2000, penawaran perdana (initial public 
offering - IPO) MTR merubah struktur organisasinya 
secara fundamental, di mana sejauh ini keputusan 
investasinya harus bersifat berkelanjutan untuk 
memenuhi ekspektasi pemegang saham sekaligus 
mempertahankan besaran harga tiket penumpang. 
Dengan bentuk organisasinya, maka MTR dapat 
mendorong model Rel + Properti untuk mendanai 
sebagian besar biaya sistem transportasinya dengan 
mencakup (capturing) pendapatan berbasis lahan 
untuk membiayai sebagian biaya konstruksi dan 
operasional jalur rel yang baru.

Model Rel + Properti membangun komitmen 
pemerintah untuk membangun jaringan transportasi 
rel-nya. Model Rel + Properti mendapatkan subsidi 
tidak langsung dari pemerintah, di mana pemerintah 
Daerah Administrasi Hong Kong memberikan hak 
pembangunan kepada MTR atas lahan publik pada 
harga before-rail, agar dapat mendorong MTR 
mendorong peningkatan nilai atas pembangunan 
jalur rel dengan menggunakan skema Joint Ventures 
dengan pengembang swasta. Jika lahan tidak tersedia, 
maka pemerintah Daerah Administrasi Hong Kong 
memberikan dukungan subsidi pendanaan kepada 
MTR untuk pembangunan infrastruktur MTR. Hal 
ini mencerminkan penekanan pada pembangunan 

rel sebagai fungsi utama sekaligus enabler model Rel 
+ Properti, dan bagaimana komitmen pemerintah 
merupakan hal yang sangat fundamental terhadap 
keberhasilan model Rel + Properti.

Strategi tata ruang dalam pembangunan berorientasi 
transit harus bersifat fleksibel untuk memasukkan 
pertimbangan perubahan ekonomi maupun sosial. 
Untuk kota yang mengalami deindustrialisasi 
dan populasi yang menua, proyek pembangunan 
berorientasi transit harus fokus pada konektivitas 
transportasi menuju pusat kota, universitas satelit, 
dan bandara internasional (Ingram and Hong 2012).

Upaya perencanaan terpadu dan pembangunan 
terintegrasi dapat mendorong pengembangan stasiun 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi pada wilayah 
tangkapan nilai ekonomi, menciptakan berbagai 
potensi sumber arus pendapatan. Karakteristik stasiun 
MTR mencakup hunian, komersil dan ritel, yang 
mendiversifikasi sumber pendapatan MTR. Sebagai 
contoh, investasi jalur rel dan pembangunan perumahan 
disatukan untuk mencakup peningkatan nilai lahan 
dari cepatnya pertumbuhan ekonomi dan populasi di 
sepanjang koridor jalur rel dan sekitar wilayah stasiun 
di pinggiran kota (Ingram and Hong 2012).

Memaksimalkan Keuntungan Investasi Melalui Cipta Nilai dan Cakup NIlai

Yang dapat dicatat dari arus pendapatan MTR adalah justru aktivitas bisnis komersil dan pengelolaan properti justru berkontribusi hingga 75% dari 
laba MTR. Hal ini menunjukkan bagaimana manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan atas investasi publik pada infrastruktur dapat dimaksimalkan 
melalui cipta nilai (value creation) dan cakup nilai (value capture). Namun demikian, perhatian khusus tetap harus diberikan kepada MTR sebagai 
perusahaan milik pemerintah/negara, termasuk subsidi tidak langsung yang didapatkan dari pemerintag Daerah Administratif Khusus Hong 
Kong. 

Pemerintah membantu keberlangsungan MTR melalui satu di antara dua metode, yang menjadi fondasi utama keberlangsungan dan stabilitas 
keuangan MTR.

• Model Rel+Properti, melalui pemberian hak pembangunan pada harga “before-rail”; dan
• Dana tunai jika lahan tidak tersedia, seperti hibah yang disetujui oleh Kongres untuk jalur West Island. 

The World Bank and Imperial College London. 2017. The Operator’s Story: Case Study; Hong Kong SAR, China’s Story. Washington, DC, and London: 
The World Bank / Imperial College of London. http://www.transformcn.com/Topics_En/2017-12/19/c81f661ad3131ba2b9b401.pdf.
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Isu dan Tantangan Utama:

Pendekatan pembangunan campuran (mixed-
development) hanya dapat dilakukan pada wilayah 
dengan urbanisasi yang cepat.

Pendekatan pembangunan campuran (mixed-
development approach) hanya bisa dilakukan pada 
wilayah dengan tingkat urbanisasi yang cepat dan 
pada perekonomian yang sedang berkembang pesat. 
Selama periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, 
sektor swasta di Tokyo dan Hong Kong memulai proyek 
perluasan jalur rel dan menanggung sebagian biaya 
proyek melalui laba yang dihasilkan dari investasi real 
estate. Namun demikian, ekonomi Jepang mengalami 
stagnasi (kemandekan) yang cukup lama, hingga 
perusahaan transportasi publik tidak dapat membiayai 
sendiri proyek serupa (Ingram and Hong 2012).

References:
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Gambar A4.5: Pembangunan Bersama Rel Plus Properti – Pendekatan Seluruh Pemerintahan

MTR = Mass Transit Railway.
Sumber: Penulis; Transport and ICT. 2017. Case Study: Hong Kong Mass Transit Rail Corporation. In Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector Performance. 
Washington, DC: World Bank. https://ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/PDFs/RR%20Toolkit%20EN%20New%202017%20
12%2027.pdf

MTR Corporation

 

Biro Transportasi 
dan Perumahan

3 MTR: 
- Mempersiapkan detil 
   cakupan, biaya, dan 
   program implementasi 
    jalur rel;
- Identifikasi lokasi 
   pembangunan berdasarkan 
   persetujuan zonasi; dan
- Menentukan kebutuhan 
   pendanaan yang akan 
   ditinjau secara independen.

6- Mempersiapkan rancangan 
induk proyek, termasuk tapak 
dan massa bangunan, 
desain blok, standar kualitas 
bangunan, dan lokasi akses 
kendaraan.

1- Persiapan strategi 
pembangunan jalur rel.

2-Mendorong MTR untuk 
mulai dengan perencanaan 
awal dan desain jalur rel. 

5- Menyiapkan pola
pemanfaatan lahan yang 
berkenaan dengan 
pemberian lahan. 

3-Menyetujui jalur rel 
dan model R+P.

4-Memberikan hak 
pembangunan eksklusif 
pada wilayah tertentu, 
termasuk lahan di atas atau 
di sekitar stasiun maupun 
depot kepada MTR dengan 
harga pasar “before-rail”
- Menentukan lokasi menara 
(tower), izin pemanfaatan, 
dan menetapkan rasio 
densitas (kepadatan).

7-Mendapatkan persetujuan 
yang sah atas pengajuan 
rencana pembangunan.

Pemerintah Daerah 
Administratif Khusus 
Hong Kong Republik 

Rakyat Cina

Departemen 
Perencanaan 

Perkotaan
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ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_
toolkit/PDFs/RR%20Toolkit%20EN%20New%20
2017%2012%2027.pdf. 

World Bank and Imperial College London. 2017. The 
Operator’s Story: Case Study; Hong Kong SAR, 
China’s Story. Washington, DC, and London: 
The World Bank and Imperial College of 
London. http://www.transformcn.com/Topics_
En/2017-12/19/c81f661ad3131ba2b9b401.pdf. 

Studi Kasus 4 – Pengelolaan Aset Lahan BCDA, 
Filipina (Peterson 2009).

Kisah keberhasilan: Pada tahun 1995, Bases 
Conversion Development Authority (BCDA) Filipina 
membentuk suatu kerjasama bersama sektor swasta 
dalam bentuk Joint venture untuk membangun 
sebagian dari Fort Bonifacio, sisa lahan yang sangat 
luas yang belum dioptimalkan dengan baik di Metro 
Manila. BCDA menjual 150 hektar lahan senilai PHP 
30,4 milyar (atau setara $800 juta saat itu) kepada 
Fort Bonifacio Development Corporation, kerjasama 
joint venture yang baru terbentuk. BCDA berhasil 
mengubah lahan yang sebelumnya bekas pangkalan 
militer Amerika Serikat di Metro Manila menjadi 
kawasan pusat bisnis, Bonifacio Global City (BGC).  

BGC mengalami pertumbuhan aktivitas komersil 
yang luar biasa, bersamaan dengan bertambahnya 
jumlah kondominium, gedung komersil, perumahan, 
perusahaan multinasional, lembaga pendidikan, 
hingga pusat perbelanjaan. Sedangkan dana yang 
dihimpun dari penjualan lahan di awal dialokasikan 
untuk investasi infrastruktur. 

Cipta nilai (value creation): Sekitar 240 hektar 
Fort Bonifacio diserahkan kepada BCDA untuk 
memfasilitasi konversi lahan dari yang sebelumnya 
berfungsi sebagai pangkalan militer Amerika Serikat 
dan kamp Metro Manila menjadi lahan produktif untuk 
masyarakat sipil. Pada periode 2003, Ayala Land, Inc. 
dan Evergreen Holdings, Inc. bermitra dengan BCDA 
untuk membantu pembangunan Bonifacio Global 
City – wilayah yang identik dengan perang dan agresi 
militer – menjadi wilayah yang ramah, terpelihara, 
serta menjadi kawasan bisnis dan hunian berkelas 
internasional seperti yang kita lihat hari ini (Global 
Platform for Sustainable Cities 2020).

Faktor pendorong keberhasilan:

Aturan yang jelas mengenai tugas fungsi pokok 
utama. Republic Act No. 7227 diterbitkan dengan 
tujuan “percepatan konversi Basis Militer menjadi 
lahan produktif.” Peraturan perundang-undangan ini 
mengatur tentang penjualan lahan bekas pangkalan 
militer di Metro Manila dan mendirikan BCDA dengan 
kewenangan pembangunan ekonomi dan otoritas 
perencanaan.

Strategi pengelolaan aset lahan yang dipersiapkan 
dengan baik. BCDA terus melanjutkan proses 
perencanaan konversi lahan bekas pangkalan militer 
menjadi lahan produktif, sekaligus melakukan relokasi 
pangkalan militer secara bertahap ke wilayah yang 
lebih tepat/cocok.

Isu dan Tantangan Utama:

• Hasil penjualan awal lahan didepositokan 
pada badan pendapatan negara, sehingga 
menyebabkan adanya perselisihan berkenaan 
dengan transparansi alokasi, sebagaimana diatur 
oleh aturan BCDA; dan

• Pertentangan dari personil militer yang 
dikeluarkan (dari kesatuan/organisasi militer) 
dan kompensasi yang tidak cukup bagi keluarga 
anggota militer yang meninggalkan perumahan 
militer (sebagai akibat dari relokasi).

Tabel A4.3:Proporsi Penerima/Alokasi Dana
Penerima Alokasi Dana % proporsi

Zona Ekonomi Khusus Subic dan Clark  50.0
Modernisasi persenjataan dan perumahan militer  32.5
Perumahan bagi tuna wisma    5.0
Kepemilikan pemerintah daerah (Makati, Pateros, dan Taguig)    2.5
Kepemilikan pemerintah pusat  10.0

Sumber: Global Platform for Sustainable Cities. 2020. Bonifacio Global City: A 
Public-Private Joint Venture - Case Study. Washington, D.C.: World Bank.



115

Referensi:

Global Platform for Sustainable Cities. 2020. Bonifacio 
Global City: A Public-Private Joint Venture - 
Case Study. Washington, D.C.: World Bank.

Peterson, George E. 2009. Unlocking Land Values to 
Finance Urban Infrastructure. Trends and Policy 
Options, No. 7. Washington, DC: The World 
Bank: http://documents1.worldbank.org/
curated/en/723411468139800644/pdf/461290
PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf.

Studi Kasus 5 – Pembayaran Pengganti Pajak 
(Payment in Lieu of Taxes) sebagai skema 
pembiayaan inovatif bagi Hudson Yards, New York

Kisah Keberhasilan: Pembaharuan Hudson Yards 
merupakan salah satu respon penting Kota New York 
atas tingginya kebutuhan perkantoran untuk menjaga 
daya saing New York terhadap pasar global dan 
untuk mempertahankan pusat kegiatan (aglomerasi) 
ekonomi di dalam pusat kawasan bisnis di Manhattan. 
Pada tahun 2005, Dewan Kota menyetujui rezonasi 
Hudson Yards, dengan melakukan transformasi 
wilayah manufaktur berkepadatan rendah menjadi 
wilayah berkepadatan tinggi yang produktif (mixed-
use district). Pada akhir 2006, obligasi Hudson Yards 
senilai $3 milyar telah terjual, sehingga proyek 

Gambar A4.6: Skema Payment in Lieu of Taxes (PILOT) Pembaharuan Hudson Yards 

HYDC = Hudson Yards Development Corporation, HYIC = Hudson Yards Investment Corporation, PILOT = payment in lieu of taxes.
Source: Authors; B. Fisher and F. Leite. 2018. The Cost of New York City's Hudson Yards Redevelopment Project. Schwartz Center 
for Economic Policy Analysis (SCEPA) Working Paper Series. No. 2018-02. New York: SCEPA and Department of Economics, The New 
School for Social Research.
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tersebut sepenuhnya dibiayai melalui mekanisme 
Pembayaran Pengganti Pajak Payment in Lieu of Taxes 
(PILOT) (Salat and Ollivier 2017).

Faktor pendorong keberhasilan:

Pendekatan seluruh-pemerintahan yang 
meningkatkan kepercayaan investor terhadap 
penerbitan obligasi. Hudson Yards Development 
Corporation (HYDC) yang secara administratif berapa 
di bawah Kota New York, mengelola dan menerapkan 
pembaharuan pada Hudson Yards, sedangkan 
Hudson Yards Investment Corporation (HYIC) yang 
secara administratif berada di bawah Negara Bagian 
New York membiayai pembaharuan tersebut. Dua 
perusahaan milik pemerintah ini memiliki dua laporan 
keuangan yang berbeda, yang berkontribusi terhadap 
aspek transparansi pembiayaan dan pelaksanaan 
proyek tersebut, dan dukungan dari pemerintah pusat 
maupun daerah juga meningkatkan kepercayaan 
investor terhadap proyek tersebut..

Kota New York juga menyokong HYIC dengan 
komitmen pembayaran bunga berdasarkan perkiraan 
periode sebelum adanya realisasi pendapatan. Kota 
New York sepakat untuk melakukan pembayaran 
bunga tahunan HYIC hingga terjadinya realisasi 
pendapatan yang mengandalkan realisasi serapan atas 
penawaran wilayah komersil maupun pemukiman 
yang ada di kawasan tersebut.

Cipta Nilai (Value Creation) –pembaharuan Hudson 
Yards memiliki sokongan yang kuat melalui dampak 
ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Hudson 
Yards yang berada jauh di wilayah barat Manhattan 
hanya satu di antara tiga (3) Kawasan Pusat Bisnis 
baru dan yang diperluas di mana pemerintah (Kota 
New York dan Negara Bagian New York) berencana 
untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perkantoran di 
masa mendatang. Pada periode 2024, proyek tersebut 
akan selesai, dan diprediksi 125.000 orang akan bekerja 
dalam sehari, berkunjung, atau bahkan tinggal di 
Hudson Yards. Manfaat berikut ini telah diperkirakan 
akan dihasilkan dari proyek tersebut.

• 1 juta meter persegi fasilitas kantor baru yang 
dapat disewakan—nilai ini lebih tinggi dari total 
pengadaan perkantoran di pusat kota Austin, 
Texas, atau pusat kota San Diego, California– 
menjadi marketplace Kota New York;

• $19 miliar per tahun untuk produk domestik 
bruto (PDB) New York City, atau setara 2.5 persen 
dari PDB kota tersebut;

• $500 juta pendapatan pajak tahunan untuk Kota 
New York setelah pembangunan selesai;

• 55,000 pekerjaan di wilayah West Side; dan
• 7,030 pekerjaan penuh waktu setiap tahun, 

dengan pembayaran upah sebesar $761 juta 
selama 13 tahun estimasi periode pembangunan.

Cakup Niai (Value Capture) dan Pendanaan Nilai 
(Value Funding) – hasil atas pajak properti yang 
disokong oleh penerbitan obligasi HYIC. Penerbitan 

Gambar A4.7: Pendekatan Kelembagaan Pembangunan Hudson Yards

Negara Bagian New York Kota New York

Hudson Yards Investment Corporation (HYIC) Hudson Yards Development Corporation (HYDC)

Membiayai akuisisi properti dan pembangunan infrastruktur

Kedua perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang berbeda

Mengelola dan melaksanakan proyek

Source: Penulis.
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obligasi HYIC senilai 3 miliar dolar Amerika akan 
dilunasi melalui pendapatan pajak atas pembangunan 
baru di dalam kawasan Hudson Yards. Pendapatan 
pajak properti dari pembangunan area komersil, 
pemukiman, hotel, dan pembangunan lainnya akan 
digunakan untuk menyokong penerbitan obligasi.

Namun demikian untuk menarik pengembang masuk 
ke wilayah Hudson Yards, maka pemisahan jenis pajak 
properti perlu untuk dilakukan. Pemisahan pajak untuk 
pembangunan fasilitas komersial telah dilaksanakan. 
Pemisahan ini dilakukan dalam bentuk pembayaran 
pengganti pajak (payment in lieu of taxes (PILOT)), 
yang dibayarkan pengembang kepada HYIC. Untuk 
properti pemukiman, hotel, dan pembangunan baru 
lainnya, pajak properti sepenuhnya dipungut oleh 
Kota New York dan dibayarkan kepada HYIC dalam 
bentuk pembayaran setara pajak (tax equivalence 
payments (TEP)) .

Isu dan Tantangan Utama:

Penurunan pendapatan untuk melunasi pembayaran 
kepada pemegang obligasi dikarenakan krisis 
keuangan pada tahun 2008. Saat hasil penerimaan 
dari PILOT maupun TEP diharapkan menyediakan 
pendapatan dalam jumlah besar untuk melunasi 
pembayaran kepada pemegang obligasi, krisis keuangan 
pada tahun 2008 berdampak pada penundaan fase 
pembangunan fasilitas perkantoran, yang akhirnya 
berimplikasi pada mundurnya pembayaran PILOT 
pertama dari 2012 menjadi 2015. Hal ini berdampak 
kepada menurunnya pendapatan pada 2018. Dari 
berbagai sumber pendapatan untuk Hudson Yards, 
hanya TEP yang melebihi target proyeksi pendapatan.

Referensi:
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2018-02. New York: SCEPA and Department of 
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Table A4.4: Skema Pajak Properti yang Diterapkan oleh HYIC 
Terdiri dari Aliran Pendapatan Berulang yang Utama.

Skema Pajak Properti Jenis Properti Implementasi
Pembayaran 
Pengganti Pajak 
(Payment in lieu of 
taxes (PILOT)) 

Pembangunan 
fasilitas komersil 
baru

• Alih-alih membayar pajak kepada Kota 
New York, pengembang membayar 
potongan pajak properti kepada HYIC.

• Potongan pajak hingga 40% ditujukan 
untuk menarik pengembang berinvestasi 
di Hudson Yards. 

• Pemisahan pajak diperpanjang hingga 
15 tahun, yang secara bertahap akan 
menjadi skema normal setelah 5 tahun 
berikutnya. Pada tahun ke 20, maka 
pemilik akan membayar pajak properti 
secara penuh kepada HYIC di sisa 
periode pembayaran pada setiap skema 
PILOT yang telah disepakati.

Pembayaran 
Setara Pajak (Tax 
equivalency payments 
(TEP))

Pembangunan 
pemukiman, 
hotel, dan 
pembangunan 
baru lainnya.

• Pajak properti yang dipungut oleh Kota 
New York atas pembangunan hotel dan 
pemukiman di Hudson Yards diteruskan 
kepada HYIC dalam bentuk Pembayaran 
Setara Pajak (Tax Equivalence 
Payments) atau TEP, berdasarkan 
pembayaran tahunan melalui anggaran 
kota.

• Properti ini tidak menerima potongan 
pembayaran pajaknya dikarenakan 
lokasinya yang berada di kawasan 
Hudson Yards.

HYIC = Hudson Yards Investment Corporation, PILOT = payment in lieu of 
taxes, TEP = tax equivalent payment.
Sumber: Penulis; B. Fisher and F. Leite. 2018. The Cost of New York City's 
Hudson Yards Redevelopment Project. Schwartz Center for Economic Policy 
Analysis (SCEPA) Working Paper Series. No. 2018-02. New York: SCEPA and 
Department of Economics, The New School for Social Research.

Tabel A4.5: Pendapatan HYIC Untuk Pelunasan kepada Pemegang 
Obligasi (dalam $ juta)

Basis Pajak Proyeksi 
Pendapatan 2018 

Realisasi 
Pendapatan 2018

Pembayaran pengganti pajak (PILOT). 467.0 51.7
Pembayaran setara pajak. 408.7 414.8
PILOT untuk pencatatan pajak hipotek. 128.6 96.6
Pendapatan Satu Kali
Bonus Pengembangan Kawasan (District 
improvement bonuses -DIB)

523.2 436.8

Hak Alih Pembangunan (Transfer of  
development rights -TDR)

322.6 294.5

Total 1,850.1 1,294.4

PILOT = payment in lieu of taxes.
Sumber: B. Fisher and F. Leite. 2018. The Cost of New York City's Hudson Yards 
Redevelopment Project. Schwartz Center for Economic Policy Analysis (SCEPA) Working 
Paper Series. No. 2018-02. New York: SCEPA and Department of Economics, The New 
School for Social Research.
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Lampiran 5. Detail Status dan Pembaharuan Regulasi

Tabel A5: Detail Status dan Pembaharuan Regulasi

Singkatan Legislasi Subyek Catatan

UU 39/2008 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara

Administratif Secara parsial mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 
dengan perubahan sebagai berikut: pada frasa Pasal 10 "Dalam hal terdapat beban 
kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil 
Menteri pada Kementerian tertentu" sehingga Penjelasan Pasal 10 “Yang dimaksud 
dengan 'Wakil Menteri' adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet” 
menjadi tidak berlaku lagi.  

UU 2/2018 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah

Administratif Secara parsial mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 
dengan perubahan sebagai berikut: Pasal 73 Ayat (3), (4), (5), dan (6), Pasal 122 
Butir 1, dan Pasal 245 Butir 1 yang menyebutkan “Pemanggilan dan permintaan 
keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak 
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” menjadi tidak berlaku lagi. 

UU 1/2004 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan negara

Keuangan Secara parsial mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 
dengan perubahan pada Pasal 40 Butir 1, yang berbunyi “Hak tagih mengenai utang 
atas beban negara/daerah kedaluwarsasetelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh 
tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang” tidak bersifat mengikat sepanjang 
dimaknai sebagai pension arrangement dan pension security  

UU 23/2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 

Administratif Secara parsial mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 
dengan perubahan pada Pasal 251 Ayat (1), (4), (5), dan (7) yang berbunyi "Perda 
Provinsi dan" menjadi tidak berlaku. 

UU 28/2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

Pajak Secara parsial mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, 
46/PUU-XII/2014, 15/PUU-XV/2017, dan 80/PUU-XV/2017 dengan 
perubahan sebagai berikut: Pasal 1 Butir 13, yang berbunyi "termasuk alat-alat berat 
dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen", Pasal 1 Butir 28, Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi "termasuk 
alat-alat berat dan alat-alat besar", Pasal 6 Ayat (4), Pasal 12 Ayat (2), Pasal 42 Ayat 
(2) Frasa "golf", Pasal 52 Ayat (1), dan (2), Pasal 55 Ayat (2) dan (3), dan Lampiran 
Pasal 124, menjadi tidak berlaku. 

UU 20/2011 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun

Lahan Secara parsial mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015 
dengan perubahan pada Pasal 75 Ayat (1) di mana frasa "Pasal 59 ayat (2)" sudah 
tidak berlaku lagi. 

Sumber: Peraturan dan undang-undang yang tertera di tabel ini. 
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Lampiran 6. Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) di Indonesia

Table A6.1: Analisis Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) Berbasis Pajak

Regulasi Teknis Kelembagaan Potensi Saluran Cakup Nilai (Value 
Capture) 

Pajak Bumi dan 
Bangunan

• Indonesia menggunakan 
rezim pajak properti (tanah 
dan bangunan) dan pajak atas 
transaksi perolehan properti 
yang dipungut oleh pemerintah 
daerah; dan

• Rezim perpajakan Indonesia 
tidak menggunakan 
“pembiayaan dari peningkatan 
pajak”

• Untuk valuasi, Indonesia menggunakan 
NJOP, namun demikian metode penentuan 
nilainya perlu untuk dikembangkan; dan

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
telah menyiapkan metodologi untuk 
mengembangkan NJOP yang nilainya masih 
relatif berada di bawah nilai pasar yang 
sebenarnya.

• Kerangka kelembagaan 
perpajakan sudah berjalan 
dengan baik; namun masih 
terdapat beberapa tantangan 
seperti sulitnya mengganti rezim 
perpajakan yang ada saat ini, 
dikarenakan peningkatan pajak 
dan penambahan instrumen 
perpajakan merupakan hal yang 
kurang populer.

• Pajak properti dapat dihubungkan 
dengan Pembiayaan Dari Peningkatan 
Pajak dengan memperbaharui NJOP 
yang diperngaruhi oleh peningkatan 
pajak, yang selanjutnya akan digunakan 
untuk mendanai kebutuhan awal 
investasi. Peningkatan pajak di awal 
kurang dimungkinkan untuk dilakukan, 
dikarenakan NJOP harus berdasarkan 
nilai saat ini. Oleh karena itu 
dibutuhkan proyeksi nilai NJOP yang 
kuat, dan harus dilakukan saat rencana 
pelakasanaan proyek pemerintah akan 
dibiayai melalui skema ini. 

Bea Perolehan 
Hak atas Tanah 
dan Bangunan 
(Pengalihan 
Hak) - BPHTB

• Pajak atas transaksi perolehan 
properti digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan 
di Indonesia, dan dikelola oleh 
pemerintah daerah. 

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah mengatur ketentuan 
umum mengenai pungutan 
pendapatan daerah.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda) 

• BPHTB dihitung berdasarkan NJOP 
sehingga transaksi yang terjadi antara 
penjual dan pembeli menggunakan harga 
yang relatif rendah (di bawah harga pasar)

• Perhitungan berdasarkan nilai akuisisi 
(daftarnya tersedia bergantung pada 
mekanisme pengalihan, seperti nilai 
transaksi pengalihan melalui mekanisme 
jual beli, atau nilai pasar jika pengalihan 
dilakukan melalui hibah, dan lain-lain); dan

• Jika nilai di atas tidak diketahui, maka 
perhitungannya didasarkan pada NJOP, 
dengan besaran tarif yang ditentukan oleh 
pusat. 

• Tidak setiap pemerintah daerah 
dapat memperbaharui nilai 
NJOP setiap tahun

• Pajak atas keuntungan penjualan 
aset dapat dilakukan dengan 
memperbaharui formula perhitungan 
transaksi tanah dan bangunan 

Pajak 
Penghasilan

• Pajak penghasilan dikelola oleh 
pemerintah pusat, sedangkan 
pemerintah daerah hanya 
memiliki kewenangan yang 
relatif kecil untuk mengelola 
pajak, sehingga pemerintah 
daerah harus menegosiasikan 
alokasi hasil penerimaan pajak 
tersebut.

• Pajak tersebut biasanya dipotong dari gaji 
bulanan pekerja formal.

• Kerangka kelembagaan 
perpajakan sudah berjalan 
dengan baik, dan dana tersebut 
dikelola melalui mekanisme 
melting-pot, tidak langsung 
dibelanjakan secara prioritas 
(earmaked), dan menjadi 
relatif sulit untuk mematok 
pajak penghasilan yang 
peningkatannya dipengaruhi 
oleh peningkatan lapangan 
pekerjaan yang tercipta dari 
pembangunan di wilayah 
tertentu; dan 

• Pemerintah daerah hanya 
memiliki kewenangan yang kecil 
atas pajak penghasilan, karena 
pengelolaan utamanya dilakukan 
oleh pemerintah pusat. 

• TBD

Pajak Kendaraan • Indonesia menerapkan 
beberapa jenis pajak kendaraan 
yang dikenakan kepada 
perorangan, atau dinamakan 
pajak kepemilikan kendaraan 
bermotor, pajak BPKB/
STNK, dan pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor.

• Dihitung berdasarkan tabel harga Nilai Jual 
Kendaraan Bermotor (NJKB).

• Kendaraan didaftarkan berdasarkan alamat 
pemegang hak kepemilikan kendaraan 
bermotor.

• Kantor bersama dengan kantor 
pajak di daerah, dan polisi 
lalu lintas adalah pihak yang 
mengelola jenis pajak ini.

• Biaya pendaftaran kendaraan pada 
wilayah target Cakup nilai (value 
capture) dapat ditingkatkan, dengan 
peningkatan yang ditujukan bagi pos 
belanja yang berhubungan dengan 
Cakup nilai (value capture)  

NJKB = motor vehicle sales value, NJOP = sales value of a taxable object.
Sumber: Penulis.
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Tabel A6.2: Analisis Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) Berbasis Pajak
Jenis Pajak Kesiapan Regulasi Kesiapan Teknis Kesiapan Institusi Saluran Cakup Nilai Potensial

Public Service Fee (Retribusi Jasa Umum)
Retribusi Jasa 
Pengelolaan Limbah 
Padat

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda)

• ‘Obyek’ retribusi: jasa pengelolaan limbah 
yang disediakan oleh pemerintah; dan

• Potensi hambatan: tempat umum 
dibebaskan dari retribusi ini; jika 
pembangunan oleh pihak swasta 
dikategorikan sebagai tempat umum, 
maka akan ada alasan untuk pembebasan 
retribusi (masih dalam kajian ahli 
hukum). 

• Umumnya memerlukan 
komite pelaksana 
kecil untuk mengatur 
subscriptions (obyek dan 
besaran retribusi) pada 
level pengguna.  

• Retribusi pengelolaan limbah padat 
pada wilayah target Cakup nilai (value 
capture) dapat ditingkatkan, dengan 
peningkatan yang ditujukan bagi pos 
belanja yang berhubungan dengan 
Cakup nilai (value capture) 

Retribusi Parkir Pada 
Badan Jalan 

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: hanya pada area parkir 
yang ditunjuk oleh pemerintah.

• Retribusi parkir dikelola 
oleh pemerintah daerah

• Pada beberapa wilayah 
retrubis ini dikelola oleh 
BUMD, dan (masih 
dalam kajian ahli hukum) 
dapat menciptakan 
peluang lebih luas untuk 
penciptaan sumber 
pendapatan lain yang 
lebih kreatif.

• Retribusi parkir pada badan jalan 
(On-street parking fees) pada wilayah 
target Cakup nilai (value capture) dapat 
ditingkatkan untuk meningkatkan 
aksesibilitas sistem transportasi 
publik terdekat, dengan peningkatan 
yang ditujukan bagi pos belanja yang 
berhubungan dengan Cakup nilai (value 
capture).

• Sementara itu, biaya fasilitas parkir 
di luar badan jalan (off-street) dapat 
dikurangi untuk memberikan insentif 
pemanfaatannya sebagai jalur masuk 
kantung parkir (park-and-ride) menuju 
transportasi publik terdekat.

Retribusi Jasa Pasar • Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: fasilitas (termasuk 
warung, pelataran, dan pertokoan) yang 
langsung dipertuntukkan hanya bagi 
penjual yang ada di pasar tradisional; dan

• Potensi hambatan: pasar yang 
dioperasional oleh BUMD atau pihak 
swasta dibebaskan dari retribusi ini.

• (masih dalam kajian 
ahli hukum) This 
retribusi Retribusi 
ini sepertinya hanya 
dibebankan kepada 
penjual perorangan, 
sedangkan pihak swasta 
dibebaskan, yang 
cenderung merupakan 
kapitalis yang “tidak 
memberikan manfaat 
kapada banyak orang” 
sehingga menerima 
banyak sentimen negatif 
dari masyarakat.

• Tidak cocok untuk Cakup nilai (value 
capture) dikarenakan berpotensi 
dijustifikasi sebagai kebijakan 
kapitalistik; dan

• Namun demikian, perseipsi publik 
dapat berubah jika pemerintah 
daerah dapat memberikan bukti 
nyata bahwa pemerintah daerah telah 
menginvestasikan kembali dana yang 
dikumpulkan dari masyarakat untuk 
peningkatan infrastruktur publik.

Retribusi Pengelolaan 
Limbah Cair

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pengelolaan limbah 
cair kawasan pemukiman, perkantoran, 
atau industri, yang menggunakan fasilitas 
pengelolaan limbah cair yang dimiliki/
dioperasikan oleh pemerintah daerah; 
dan

• Potensi hambatan: obyek retribusi yang 
langsung menghubungkan/menyalurkan 
limbah cairnya ke sungai, selokan, 
maupun saluran lain dibebaskan dari 
retribusi ini.

• Membutuhkan sosialisasi 
kepada operator 
bangunan gedung.

• Mekanisme insentif dan disinsentif 
dapat dipertimbangkan untuk 
memberukan insentif kepada operator 
bangunan gedung untuk membangun 
fasilitas pengolahan limbah mereka 
sendiri atau mengembangkannya 
dengan bekerjasama dengan operator 
gedung lain yang lokasinya berdekatan, 
yang akan diberikan kompensasi melalui 
tambahan KLB (dengan pertimbangan 
batasan lingkungan); dan

• Dengan perhitungan yang hati-hati 
dan setara, biaya retribusi ini dapat 
dialokasikan untuk meningkatkan 
infrastruktur pengelolaan limbah cair 
dan jasa pendukungnya.

Retribusi 
Kontrol Menara 
Telekomunikasi

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• Obyek’ retribusi: wilayah di mana menara 
telekomunikasi berdiri; dan

• Parameter yang digunakan sebagai 
basis perhitungan adalah luas area 
pembangunan menara tersebut. 
Pembangunan Menara ini mungkin 
tidak akan langsung berkorelasi dengan 
manfaat yang diterima oleh pengguna 
dikarenakan pemilik menara dapat 
meningkatkan pendapatannya dengan 
mengakomodasi lebih banyak pengguna 
tanpa harus meningkatkan pemakaian 
luasan lahan, dikarenakan antenanya 
terpasang pada menara tersebut.

• Membutuhkan 
koordinasi antar 
kementerian/lembaga 
negara

Hal di bawah ini dapat dipertimbangkan:
• (a) Pengenaan tarif yang lebih tinggi 

pada biaya kendali  menara (tower 
control fees) yang berada pada wilayah 
target Cakup Nilai (Value Capture)

• (b) Memodifikasi basis perhitungan 
biaya retribusi, yang tidak hanya 
mempertimbangkan luas area 
pembangunan menara, tapi juga jumlah 
operator yang menggunakan menara 
tersebut. 

(bersambung ke halaman berikut)
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(bersambung ke halaman berikut)

Tabel A6.2: Analisis Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) Berbasis Pajak
Jenis Pajak Kesiapan Regulasi Kesiapan Teknis Kesiapan Institusi Saluran Cakup Nilai Potensial

Public Service Fee (Retribusi Jasa Umum)
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan (termasuk 
pembaharuan tarif berdasarakan 
index harga dan pembangunan 
ekonomi) diatur di dalam Peraturan 
Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: seluruh aset 
pemerintah daerah.

• Potensi hambatan: pemanfaatan aset 
lahan yang tidak mengubah fungsinya 
dibebaskan dari retribusi ini (masih 
dalam kajian ahli hukum); dan

• Isu ini termasuk valuasi pemanfaatan 
aset fisik di bawah atau di atas aset 
milik negara (contoh: pihak swasta 
membangun struktur konstruksi di 
bawah tanah pemerintah, atau di atas 
jalan milik publik)

• Membutuhkan 
analisis proyek 
secara kelembagaan, 
dikarenakan akan 
melibatkan banyak 
pemangku kepentingan 
(stakeholders) dengan 
akses terhadap sistem 
transportasi publik, dan 
akan melibatkan lembaga 
yang mengatur masing-
masing struktur kontruksi 
yang berbeda dan 
fasilitas yang berkenaan 
dengan proyek tersebut.

• Berpotensi dikembangkan sebagai saluran 
Cakup nilai (value capture), dikarenakan 
banyak contoh penerapan yang telah 
dilakukan sebelumnya, namun belum 
diatur dalam kerangka peraturan yang 
jelas (hingga saat ini belum ada peraturan 
yang jelas mengenai hak pembangunan di 
bawah/di atas wilayah lahan tertentu)

Retribusi Pasar Grosir 
dan/atau Pertokoan

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: Lahan yang 
diperuntukkan bagi prasar grosir 
(termasuk melalui skema sewa) oleh 
pemerintah daerah; dan

• Potensi hambatan: fasilitas yang 
dimiliki/dioperasikan oleh BUMD dan 
pihak swasta dibebaskan dari retribusi 
ini.

• Beberapa pasar 
yang didirikan oleh 
pemerintah daerah 
dikelola/dioperasikan 
oleh BUMD, dan oleh 
karena itu mencegah 
implementas instrumen 
Cakup nilai (value 
capture) melalui 
retribusi.

• Perlu dipertimbangkan penerapan 
besaran tarif berbeda berdasarkan jarak/
kedekatan fasilitas pasar grosir dengan 
wilayah target Cakup nilai (value capture)

Retribusi Terminal • Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: lahan yang 
diperuntukkan bagi kendaraan dan bus 
umum, termasuk aktifitas komersil yang 
ada di area terminal bus;

• Dikenakan pada pengemudi mobil/bus 
(masih dalam kajian ahli hukum); dan

• Potensi hambatan: pembebasan 
retribusi untuk terminal bus yang 
disediakan, dimiliki, atau dioperasikan 
oleh pemerintah pusat, BUMN, dan 
pihak swasta.

• Jenis entitas operator 
yang mengoperasikan 
terminal bus biasanya 
adalah Unit Teknis 
di bawah Dinas 
Perhubungan. Di 
Jakarta sendiri, Dinas 
Perhubungan berencana 
untuk memindahkan 
operasionalisasi terminal 
bus ke Badan Layanan 
Umum (“BLU”) 
yang memungkinkan 
pengelolaan kas secara 
lebih fleksibel

• Bepotensi dikembangkan sebagai 
saluran Cakup nilai (value capture), di 
mana operator layanan bus premium 
dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi 
saat mencakup wilayah operasi yang 
permintaannya tinggi;

• Pemeritah daerah harus menunjukkan 
dengan jelas bahwa mereka 
menginvestasikan kembali dana tersebut 
untuk meningkatkan akses menuju 
terminal, oleh karena itu dibutuhkan 
seluruh keberlanjutan jasa layanan bus; 
dan 

• Bepotensi untuk menyediakan jasa 
depot/bengkel pada terminal bus di 
mana tersedia tambahan luas lahan, 
untuk menciptakan potensi pendapatan 
tambahan bagi pemerintah.

Retribusi Tempat 
Khusus Parkir

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pengadaan lahan 
parkir yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah; dan 

• Potensi hambatan: lahan parkir yang 
disediakan, dimiliki, atau dioperasikan 
oleh pemerintah pusat, BUMN, dan 
pihak swasta yang dibebaskan dari 
kewajiban retribusi.

• Pungutan retribusi 
parkir ini sering 
tumpang tindih dengan 
aktifitas parkir liar, 
sehingga membutuhkan 
penanganan secara halus 
pada aspek sosial

• Fakta di mana masih banyak masyarakat 
yang memarkir kendaraan pribadinya 
di jalan depan rumah mereka, hal ini 
akhirnya berdampak pada kapasitas jalan, 
sehingga berpeluang bagi diterapkannya 
retribusi parkir bagi pemilik kendaraan 
seperti mekanisme tambahan pajak 
kendaraan tahunan.

Retribusi Tempat 
Penginapan/ 
Pesanggrahan/Villa

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pengadaan jasa 
penginapan oleh pemerintah daerah; 
dan

• Potensi hambatan: penginapan yang 
disediakan, dimiliki, atau dioperasikan 
oleh pemerintah pusat, BUMN, dan 
pihak swasta dibebaskan dari retribusi 
ini. 

• Retribusi dikelola 
oleh pemerintah 
daerah. Pemerintah 
daerag berpotensi 
untuk mengatur basis 
perhitungan retribusi 
yang disesuaikan dengan 
tujuan pembangunan 
daerah.

• Dengan perhitungan yang hati-hati dan 
setara, hasil pungutan retribusi ini dapat 
berpotensi untuk dialokasikan bagi 
peningkatan infrastruktur pada wilayah 
sekitar pariwisata

Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhanan

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan diatur di dalam 
Peraturan Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pengadaan jasa 
kepelabuhanan oleh pemerintah 
daerah; dan

• Potensi hambatan: Jasa kepelabuhanan 
yang disediakan, dimiliki, atau 
dioperasikan oleh pemerintah pusat, 
BUMN, dan pihak swasta dibebaskan 
dari retribusi ini.

• Retribusi ini dikelola oleh 
pemerintah daerah atau 
dikelola oleh otoritas 
pelabuhan

• Tidak terdapat peluang signifikan saluran 
Cakup nilai (value capture)



122 Inovasi Pembiayaan Infrastruktur melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia

Tabel A6.2: Analisis Kesiapan Cakup Nilai (Value Capture) Berbasis Pajak
Jenis Pajak Kesiapan Regulasi Kesiapan Teknis Kesiapan Institusi Saluran Cakup Nilai Potensial

Retribusi Tempat 
Rekreasi dan Olahraga

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan (termasuk 
pembaharuan tarif berdasarkan 
indeks harga dan pembangunan 
ekonomi) (diatur di dalam Peraturan 
Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pengadaan fasilitas 
rekreasi/olah raga oleh pemerintah 
daerah; dan

• Potensi hambatan: fasilitas rekreasi/
olah raga yang disediakan, dimiliki, atau 
dioperasikan oleh pemerintah pusat, 
BUMN, dan pihak swasta dibebaskan 
dari retribusi ini.

• Retribusi ini dikelola oleh 
pemerintah daerah atau 
dikelola oleh BUMN 
yang memang mengelola 
aset tersebut.

• Tidak terdapat peluang signifikan 
untuk saluran Cakup nilai (value 
capture). Harga yang terjangkau dapat 
dibebankan (kepada pengguna) untuk 
menanggung biaya operasional.

Retribusi Izin Khusus
Izin Mendirikan 
Bangunan

• Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan (termasuk 
pembaharuan tarif berdasarkan 
indeks harga dan pembangunan 
ekonomi) (diatur di dalam Peraturan 
Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pemberian izin oleh 
pemerintah daerah untuk melaksanakan 
kegiatan konstruksi;

• Proses perizinan melibatkan tinjauan 
terhadap desain (rancangan), konstruksi, 
dan pengawasan, untuk memastikan 
kepatuhan terhadap aturan rancangan 
teknis bangunan maupun rencana 
pemanfaatan lahan, dengan memasukkan 
aspek Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan 
Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), 
serta pengawasan terhadap pemanfaatan 
gedung yang termasuk kepatuhan 
terhadap aturan keselamatan penghuni; 
dan   

• Potensi hambatan: proyek konstruksi 
pemerintah pusat dan daerah dibebaskan 
dari kewajiban retribusi ini.

• Retribusi tersebut 
dikelola oleh pemerintah 
daerah, dan berpotensi 
menjadi instrumen 
Cakup nilai (value 
capture) yang paling siap, 
oleh karena kerangka 
peraturan perundang-
undangan telah dipahami 
secara luas oleh pasar.

• Terdapat potensi 
terjadinya praktik 
kecurangan dengan 
skala yang berbeda-
beda, di mana pejabat 
yang bersangkutan dan 
pengguna kemudian 
dibawa ke pengadilan 
yang sebagain besar 
terjadi atas tuduhan 
penyuapan maupun 
gratifikasi

• Fungsi dari retribusi izin mendirikan 
bangunan berpotensi untuk 
dikembangkan untuk memfasilitasi 
Retribusi Dampak Pembangunan 
(Development Impact Fee); dan

• (Masih dalam kajian ahli hukum)
Terdapat peluang untuk menerapkan 
retribusi berbasis tarif yang didasarkan 
pada peningkatan/penambahan 
pembangunan/proyek konstruksi, 
tidak hanya pada saat pengajuan 
pembangunan di awal (misalnya biaya 
retribusi pemberian izin penambahan 
ruangan seluas 100 m2 pada bangunan 
yang awalnya memiliki luas 200 
m2 tentunya akan berbeda dengan 
bangunan yang awalnya memilki luas 
500 m2) 

Retribusi Izin Trayek • Individu/entitas yang mendapatkan 
manfaat atas penggunaan jasa 
tersebut harus membayar retribusi.

• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
mengatur ketentuan umum 
pengumpulan pendapatan.

• Detil peraturan (termasuk 
pembaharuan tarif berdasarkan 
indeks harga dan pembangunan 
ekonomi) (diatur di dalam Peraturan 
Daerah (Perda).

• ‘Obyek’ retribusi: pemberian izin layanan 
transportasi publik penumpang pada satu 
atau lebih trayek.

• Potensi tumpang tindih 
dengan peraturan 
du mana layanan 
transportasi publik 
hanya dapat disediakan 
oleh entitas berbadan 
hukum dan bukan 
oleh perorangan, 
sebagai bagian dari 
pengembangan sektor 
transportasi publik 
nasional sebagaimana 
diatur dalam UU No.22 
Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.

• Peningkatan tarif retribusi pemberian 
izin trayek dapat dipertimbangkan pada 
wilayah operasi dengan permintaan 
tinggi atau merupakan wilayah target 
Cakup Nilai (Value Capture); dan

• Dukungan kepada kontribusi 
pembiayaan infrastruktur yang 
berkenaan dengan Cakup Nilai (Value 
Capture) juga dapat dikaitkan dengan 
perluasan trayek/peningkatan armada 
untuk memberikan insentif kepada 
pengelola (operator) transportasi 
umum.

m2 = square meters, SOE = state-owned enterprise.
Source: Penulis.
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Lampiran 7. Analisis Mitigasi Hukum PILOT

Hak Pembangunan 

Kawasan permukiman terdiri dari hunian priadi, 
kompleks perumahan, dan/atau rumah susun. 
Kompleks perumahan dapat mengkombinasikan 
penggabungan antara pemukiman dan aktivitas 
komersil, dengan tetap mematuhi aturan tata ruang 
dan zonasi yang berlaku.  

Infrastruktur, fasilitas, sarana prasarana publik 
di dalam kawasan permukiman dapat dibangun 
oleh pemerintah maupun pihak swasta, di mana 
infrastruktur, fasilitas, maupun sarana dan prasarana 
publik tadi harus diserahkan kepada pemerintah 
setelah pembangunannya selesai dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (UU No 1 Tahun 2011 Pasal 47). 
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 
membangun kompleks permukiman dan, untuk 
tujuan pembangunan tersebut, maka secara teknis 
pemerintah daerah dapat mendirikan atau menunjuk 
entitas lain (UU No 1 Tahun 2011 Pasal 60).

Pendanaan atas pembangunan kompleks permukiman 
dapat berasal dari anggaran pusat, anggaran daerah, dan 
sumber-sumber pendanaan lain yang sah yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (UU No 1 Tahun 2011 Pasal 119). Pendanaan 
ini akan digunakan untuk pembangunan perumahan 
dan kompleks permukiman, dan memberikan subsidi 
kepada masyarakat berpendapatan rendah (UU No 1 
Tahun 2011 Pasal 120).

Pemilik properti di dalam kompleks permukiman wajib 
untuk membayar pajak atas kepemilikan propertinya. 
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 
menentukan besaran pajak atas properti (yang dalam 
bahasa hukumnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB)) (termasuk menentukan tarif yang lebih 
rendah), berdasarkan tarif maksimum yang telah diatur 
di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BUMN/D atau operator infrastruktur yang menyediakan 
kompleks permukiman diberikan kewenangan untuk 
mengenakan biaya pemanfaatan fasilitas infrastruktur 
menggunakan prinsip tanggungan pengguna. Undang-
Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman tidak secara khusus menyebutkan 
pengenaan retribusi tambahan (berdasarkan prinsip 
tanggungan penerima manfaat (beneficiaries)) dari 
pengembang kepada pemilik properti di dalam 
kompleks permukiman tersebut. Dengan demikian 
penggunaan mekamisme Pembayaran Pengganti 
Pajak (payment in lieu of taxes (PILOT)) yang 
merupakan kewajiban pembayaran terutang kepada 
BUMN/D membutuhkan perubahan/amendemen 
pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011.

Hak Tanah dan Bangunan (Properti)

Aset Negara (Pusat dan Daerah) –Seluruh aset 
milik negara yang tertera pada neraca pemerintah 
pusat maupun daerah secara legal akan menjadi 
Badang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pengalihan, 
penggunaan (atas aset yang sesuai dengan fungsi 
pemerintahan), pemanfaatan (atas aset yang di luar 
fungsi pemerintahan), serta pemindahan BMN/D 
harus tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah 
No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah.

Aset Infrastruktur – Lahan yang diperlukan bagi 
aset infrastruktur dimiliki oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah, dan oleh karena itu lahan tersebut 
merupakan bagian dari BMN/D. Undang-Undang 
tidak secara jelas menyebutkan apakah pengembang 
dibolehkan atau tidak memiliki aset infrastruktur 
(seperti jalur rel atau stasiun kereta, jalan umum dan 
jalan tol, dan lain-lain) yang dibangun di atas lahan 
milik pemerintah. 

Pada jalan tol misalnya, jalan tol harus menjadi 
milik pemerintah, walaupun dibangun oleh konsesi 
(perusahaan konstruksi dan jasa pendukung) jalan 
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tol. Hal ini diadopsi dari kesepakatan konsesi standar 
jalan tol yang digunakan oleh BPJT.

Pada sektor jalur rel misalnya, khususnya MRT 
Jakarta, lahan dimiliki oleh pemerintah, namun aset 
infrastrukturnya (pemancar sinyal, infrastruktur, serta 
lok dan kereta api) dimiliki oleh MRT Jakarta (yang 
merupakan pengembang sekaligus operator sistem 
MRT Jakarta)

Has Atas Tanah dan Bangunan (Properti) – Terdapat 
dua cara untuk memberikan hak atas lahan kepada 
pengembang:

(i) Pengembang kawasan permukiman atau 
kompleks apartemen swasta harus memiliki 
Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan. 
HGF dapat diberikan untuk masa berlaku 
awal selama 30 tahun, yang kemudian dapat 
diperpanjang hingga 20 tahun berikutnya 
(Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 
Pasal 25). Menjelang habisnya masa berlaku 
periode perpanjangan, HGB dapat diperbaharui 

kembali untuk 30 tahun berikutnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. HGB dapat diberikan untuk 
tujuan pembiayaan pembangunan (Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 Pasal 4).

 Pengembang kawasan permukiman dan 
apartemen dapat melakukan kesepakatan 
jual beli dengan pembeli rumah atau unit 
apartemen jika telah memiliki izin mendirikan 
bangunan, kemajuan pembangunan telah 
mencapai paling tidak 20%, dan jaminan 
ketersediaan infrastruktur pendukung, 
fasilitas, dan sarana/prasarana (Undang-
Undang No. 20 Tahun 2011 Pasal 44; Peraturan 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 
11/PRT/M/2019).

 Penutupan penjualan unit apartemen 
(termasuk selesainya masa berlaku atas 
hak) dapat dilakukan menyusul penerbitan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan diterbitkannya 
Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun 
(SHM Sarusun). Pembeli akhirnya memiliki 
hak melalui SHM Sarusun. Menurut 

Tabel A7.1: Perbadingan Skema Pemanfaatan Untuk Pembangunan
Subyek Sewa Pinjam-Pakai Kerja Sama Pemanfaatan/ KSP BOT/BTO KSPI

Tujuan Pemanfaatan aset selama 
periode tertentu dan 
menghasilkan pendapatan. 
Sewa dapat dilakukan pada 
ruang angkasa/bawah 
tanah atas BMN/D yang 
dimanfaatkan

Aset bersama 
antar lembaga 
pemerintahan

Pemanfaatan aset untuk periode tertentu dan 
menghasilkan pendapatan

Pembangunan dan 
pengalihan aset baru oleh 
pihak swasta dengan hak 
pakai selama periode 
tertentu

Infrastruktur

Mekanisme Pengajuan sewa kepada 
Manajer Aset

Prosedur Antar 
Pemerintah

Tender Tender PPP Tender 

Periode Maksimum lima tahun. 
Dapat diperpanjang untuk 
tujuan infrastruktur, proyek 
berjangka panjang, atau diatur 
dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan

Maksimum 5 
tahun

Tender Tender Tender KPBU 

Pertimbangan Biaya Sewa Tanpa Biaya Pembayaran kontribusi tetap dan bagi hasil. Untuk 
tujuan infrastruktur, kontribusi tetap dan bagi hasil 
dapat dikurangi – maksimum 70% dari nilai awal. 
Pembayaran dalam bentuk kontribusi tetap maupun bagi 
hasil dapat dilakukan dalam bentuk lain maksimal 10% 
(dalam bentuk aset fisik) 

Pembayaran kontribusi 
tetap (kontribusi tahunan)

Mekanisme claw-back 
(pengembalian pembayaran) 
dapat diterapkan (namun 
dapat dikecualikan) 

Batasan BMN/D tidak boleh 
dijaminkan
Basis konstruksi aset tidak 
akan berubah

BMN/D 
tidak boleh 
dijaminkan 
Tidak boleh 
disewakan lagi

BMN/D tidak boleh dijaminkan
Pengembang tidak boleh menjaminkan aset negara. 

BMN/D tidak boleh 
dijaminkan. Berdasarkan 
BTO, pengembang tidak 
boleh mengalihkan, 
memberikan atau 
menjaminkan aset yang 
dibangun/ diperoleh oleh 
pengembang. 

BMN/D tidak boleh 
dijaminkan

Sumber: Penulis.
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ketentuan regulasi, SHM Sarusun dapat 
diberikan oleh pemilik (Undang-Undang No. 
20 Tahun 2011 Pasal 47 Ayat 1). Transaksi 
unit apartemen dengan hak SHM Sarusun, 
termasuk pendapatan SHM Sarusun, hingga 
pemberian SHM Sarusun ditentukan oleh 
Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 Penutupan penjualan atas rumah pribadi atau 
kawasan permukiman dapat dilakukan setelah 
rumah tersebut selesai dibangun. Pembeli rumah 
akan menerima HGB atas rumah tersebut, dan 
jika pembelinya adalah warga negara Indonesia/
warga asing yang dinaturalisasi, maka mereka 
dapat mengajukan status perubahan dari HGB 
menjadi Hak Milik (HM); atau 

(ii) Pengembang dapat memperoleh hak 
pembangunan tertentu atas BMN/D dengan 
skema pemanfaatan. Terdapat lima skema 
pemanfaatan: pinjam-pakai, sewa, kerjasama 
pemanfaatan, perjanjian bangunan guna 
serah/perjanjian bangunan serah guna (Build 
Operate Transfer/Build Transfer Operate – 
BOT/BTO), maupun Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur (KSPI). Perbandingan skema 
tersebut disajikan sebagai berikut.

Pembangunan kompleks perumahan atau apartemen 
campuran (mixed-use) berpotensi menggunakan 
skema BOT/BTO (untuk pembangunan baru) atau 
skema kerjasama pemanfaatan (untuk pemanfaatan 
atau pengembangan aset yang sudah ada). Maksimum 
periode penerapan skema tersebut adalah 30 tahun. 
Pengembang harus membayar kontribusi tetap dan bagi 
hasil, bergantung pada skema yang digunakan. Hasilnya 
akan masuk menjadi pendapatan negara, dan akan 
didepositokan pada rekening kas umum negara/daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2011, pengembang diizinkan untuk menjual unit 
apartemennya kepada pembeli, dan pembeli dapat 
memiliki unit apartemen berdasarkan Sertifikat 
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). Pada 
dasarnya status SKBG berbeda dengan status SHM 
Sarusun. Detil prosedur operasional administrasi 
SKBG belum diterbitkan, dan sejauh ini (hingga kajian 
ini selesai disusun) belum ada SKBG yang diterbitkan. 
SKBG harus dipertimbangkan untuk dapat mendukung 
inisiatif Pembayaran Pengganti Pajak (Payment in lieu 
of Taxes (PILOT))

Hak Guna Bangunan (HGB) versus Pemanfaatan 
BMN/D –Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan 
antara HGB dan Pemanfaatan BMN/D.

Tabel A7.2: Perbandingan Antara HGB dan Pemanfaatan BMN/D
Hak Atas Lahan HGB Pemanfaatan BMN/D

Karakteristik Hak Dikenal sebagai hak atas properti (tanah dan/
atau bangunan); pemegang hak dilindungi oleh 
Undang-Undang

Hak kontraktual: perlindungan adalah berdasarkan kesepakatan kontrak.

Durasi Hak Periode awal: 30 tahun, dapat diperpanjang hingga 
20 tahun; dan diperhabarui hingga 30 tahun
Total: 80 tahun

Maximum 30 tahun; untuk kerjasama pemanfaatan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi 
50 tahun.

Penjaminan (Encumbrance) HGB dapat dijaminkan BMN/D tidak dapat dijaminkan; hak kontraktual dapat diberikan untuk memastikan 
tercapainya tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Hak Atas Unit Apartemen (Hak 
Ruang Angkasa)

SHM Sarusun; prosedur yang jelas untuk 
pembuatan dan pendaftaran SHM Sarusun

SKBG; tidak ada prosedur yang jelas untuk pembuatan dan pendaftaran SKBG; dan belum 
diketahui penggunaan sebelumnya.

Durasi Hak Atas Unit Apartemen Badan Pertanahan Nasional Berlaku selama masa berlakunya kontrak.
Administrasi Badan Pertanahan Nasional Kementerian Keuangan dan kementerian yang bersangkutan (untuk aset nasional).

Kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah yang bersangkutan (untuk aset daerah).
Batasan Sulit untuk menggabungkan aset infrastruktur Berpotensi untuk penggabungan aset infrastruktur; sebagai contoh wilayah permukiman dan 

komersil berpotensi dapat dibangun di atas stasiun kereta atau jalan umum.
Potensi Pengembangan - Pengembangan lebih jauh atas hak SKBG dapat berpotensi membuka pasar properti, yang pada 

gilirannya dapat mendukung pembangunan aset pendukung infrastruktur.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemisahan hak pembangunan aset infrastruktur dan 
kompleks permukiman untuk memberikan perbedaan durasi (infrastruktur aset dapat dialihkan 
setelah habisnya masa berlaku selama 30 tahun, sedangkan hak sertifikat kepimilikan bangunan 
gedung/SKBG dapat berlaku lebih dari 30 tahun). 

Catatan: 
1. SHM Sarusun adalah surat kepemilikan rumah susun.
2. Kotak yang kosong artinya tidak diberlakukan.
Sumber: Penulis.
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Pembiayaan Melalui Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia memiliki kerangka 
penerbitan obligasi atau reksadana untuk membiayai 
proyek infrastruktur.

Instrumen utang yang diterbitkan oleh BUMN. 
Umumnya BUMN atau pengembang dapat 
menerbitkan instrument utang (seperti obligasi) 
melalui pasar modal, dengan tunduk pada beberapa 
aturan yang berlaku, termasuk dilakukannya 
penawaran kepada publik sesuai ketentuan OJK and 
ketentuan lainnya yang ada pada pasar modal. Emiten 
harus menyetorkan dokumen/laporan pengajuan dan 
dokumen pendukung sesuai dengan aturan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan prosedur 
pengajuan penawaran umum.

BUMN sebagai emiten sepenuhnya bertanggung 
jawab atas keakuratan, kecukupan, kejujuran, dan 
keadilan seluruh informasi yang berisi dokumen/
laporan pengajuan dan dokumen pendukung. 
Penerbitan obligasi hanya dapat dilakukan setelah 
OJK memberikan pernyataan efektif begitu dokumen 
pengajuan disetorkan kepada dan ditinjau oleh OJK.

Pihak yang ingin menerbitkan obligasi melalui 
pasar modal (bursa efek) harus memenuhi beberapa 
ketentuan, seperti entitas berbadan hukum yang telah 
beroperasi paling tidak tiga tahun dengan minimum 
ekuitas sebesar Rp20.000.000.000. Entitas tersebut 
harus menghasilkan/mencatatkan keuntungan pada 
laporan keuangan terakhir, dan telah diaudit oleh 
auditor yang diakui oleh OJK paling tidak selama tiga 
tahun terakhir, dengan minimal hasil audit dengan 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peringkat 
kreditnya juga harus paling tidak BBB- (nilai peringkat 
investasi). Umumnya penerbitan obligasi tidak disertai 
dengan adanya jaminan tertentu, oleh karena ketentuan 
undang-undang yang berlaku saat ini tidak secara 
khusus mengatur tentang jaminan yang harus diberikan 
saat penerbitan obligasi. Untuk penerbitan obligasi 
BUMN/BUMD terdapat batasan untuk jaminan aset 
dari pemerintah daerah atau BUMN/BUMD, sehingga 
perlu dianalisis masing-masing kasusnya.

Dana Investasi Atas Aset Infrastruktur. Pada 
tahun 2017, OJK menggunakan kerangka penerbitan 
pendanaan investasi yang dikenal dengan Dana 
Investasi Infrastruktur (DINFRA), yang merupakan 
dana investasi kolektif untuk membiayai pembangunan 
infrastruktur (Peraturan OJK No. 52/POJK.04/2017). 
Penerbitan DINFRA dapat (namun tidak diwajibkan) 
mendirikan dan menggunakan special purpose 
company (SPC) sebagai entitas pembiayaan. Paling 
tidak 51% dari dana DINFRA harus diinvestasikan pada 
aset infrastruktur (dan hanya maksimum 49% yang 
dapat diinvestasikan instrumen portofolio keuangan, 
surat berharga dalam negeri, dan instrument 
keuangan lain yang ditentukan oleh OJK). Kas atau 
setara kas DINFRA paling tidak harus sebesar 20% 
dari total dana bersih DINFRA. Investasi pada aset 
infrastruktur dapat dilakukan melalui investasi 
langsung (seperti aset infrastruktur di Indonesia serta 
proyek yang mendukung program pembangunan 
dan memberikan manfaat kepada publik) dan 
investasi tidak langsung (seperti instrument ekuitas 
atau utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang 
mengoperasikan aset infrastruktur, atau instrumen 
utang di mana pembayaran pelunasannya dihasilkan 
dari aset infrastruktur tersebut).   

Penerbitan DINFRA dapat dilakukan melalui 
penawaran kepada publik atau penunjukan swasta, 
berdasarkan ketentuan OJK. Hanya aset infrastruktur 
yang telah menghasilkan pendapatan (atau akan 
menghasilkan pendapatan dalam enam bulan) yang 
dapat dilakukan melalui mekanisme penawaran umum. 
Jika aset infrastruktur tersebut belum menghasilkan 
pendapatan, maka DINFRA hanya dapat dilakukan 
melalui penunjukan swasta, yang tunduk pada 
ketentuan pemenuhan kriteria kelayakan (due diligence) 
dan pengungkapan penuh atas karakteristik aset. 

DINFRA dapat mengajukan peminjaman untuk 
pembiayaan aset infrastruktur yang telah menghasilkan 
pendapatan, dengan nilai pengajuan utang hingga 45% 
dari aset infrastruktur yang dibeli. Pinjaman tersebut 
harus dilakukan melalui special purpose company 
(SPC) dan menerima persetujuan dari investor. 
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Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). terdapat 
alternatif bentuk investasi (swasta, dan bukan investasi 
yang diperdagangkan pada bursa efek) yang diawasi 
oleh OJK, bernama RDPT. Pada dasarnya RDPT adalah 
kumpulan dana di mana investor menanamkan modalnya 
untuk mendanai proyek tertentu/secara langsung, yang 
akan dikelola oleh Manajer Investasi. Target RDPT 
adalah perusahaan yang bergerak di sektor bisnis riil 
atau bergerak pada proyek seperti infrastruktur.

RDPT dapat berupa ekuitas yang diterbitkan oleh 
perusahaan yang bukan merupakan perusahaan 
terbuka, atau utang yang tidak dilakukan melalui 
mekanisme penawaran umum. Portofolio RDPT 
harus digunakan untuk sektor riil. Jika perusahaa  
investasi tersebut bergerak pada sektor bukan riil, 
maka perusahaan tersebut harus membayarkan dana 
tersebut kepada aktivitas di sektor riil. POJK No. 37 
Tahun 2014 tidak secara jelas mengatur cakupan sektor 
riil. Namun demikian, hal ini dapat diinterpretasikan 
dengan lebih luas untuk mencakup investasi dalam 
bentuk penerbitan saham oleh perusahaan atau saham 
yang ada saat ini pada sektor infrastruktur. Prosedur 
untuk mendapatkan RDPT diatur sebagai berikut:

• Membeli surat berharga di luar negeri;
• Membeli surat berharga yanf diterbitkan 

oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer 
Investasi, kecuali pihak terafiliasi tersebut ada 
dikarenakan suntikan modal dari pemerintah;

• Pembelian instrumen utang atau ekuitas; dan/
atau

• Memberikan pinjaman.

Obligasi daerah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan 
obligasi daerah (municipal bonds) untuk membiayai 
aset infrastruktur atau investasi yang menghasilkan 
pendapatan, melalui konsultasi bersama dengan 
Kementerian Dalam Negeri dan atas persetujuan dari 
Kementerian Keuangan. Pemerintah daerah dapat 
memperoleh pinjaman daerah sebagai alternatif 
pembiayaan untuk: (i) kekurangan anggaran daerah; 
(ii) belanja; dan/atau (iii) kekurangan arus kas. Sumber 
pinjaman daerah bermacam-macam, dan salah satunya 
adalah melalui penerbitan obligasi daerah (municipal 
bonds) melalui pasar modal domestik dan dalam bentuk 
Rupiah. Penerbitan obligasi daerah ini terbatas pada 
aktivitas investasi yang berkenaan dengan layanan 
umum yang dapat menghasilkan pendapatan daerah, 
berdasarkan hasil audit terakhir. Pemerintah daerah 
dapat menerbitkan obligasi daerah hanya jika sudah 
mendapatkan opini audit wajar dengan pengecualian 
(WDP) atau wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit 
keuangan terakhir (Diamendemen menjadi Peraturan 
Kementerian Keuangan No. 111/PMK.07/2012).

Secara umum pemerintah daerah dilarang untuk 
menggunakan aset daerah sebagai jaminan atas 
kebutuhan dana dalam bentuk pinjaman. Namun 
demikian untuk obligasi daerah sendiri diberikan 
pengecualian, di mana pemerintah daerah dapat 
menggunakan proyek daerah atau aset daerah sebagai 
jaminan atas penerbitan obligasi daerah. Seluruh risiko 
atas penerbitan obligasi daerah sepenuhnya ditanggung 
oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dilarang 
untuk bertindak sebagai penjamin atas obligasi daerah. 

Gambar A7: Ilustrasi Prosedur Mendapatkan RDPT

OJK = Financial Services Authority, RDPT = limited participation mutual fund.
Sumber: Penulis.
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Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa 
ketentuan di bawah ini sebelum mendapatkan pinjaman 
daerah, beberapa di antaranya adalah (Peraturan 
Pemerintah No. 30 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat 1):

• Total pinjaman daerah yang ada saat ini 
ditambah total penarikan yang diusulkan tidak 
melebihi 75% dari total pendapatan lokal dari 
tahun anggaran sebelumnya;

• Memenuhi debt service coverage ratio (DSCR) 
sebesar 2,5 kali; dan

• Ketentuan lain, yang diatur oleh pemodal.

Selain daripada itu, pemerintah daerah harus 
menyetorkan dokumen rencana penerbitan 
obligasi daerah kepada Kementerian Keuangan dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
mendapatkan persetujuan mereka. Persetujuan dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus 
didapatkan terlebih dahulu, dikarenakan persetujuan 
prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) merupakan prasyarat untuk mendapatkan 
persetujuan dari Kementerian Keuangan. Penerbitan 
obligasi daerah harus diatur melalui Peraturan Daerah 
(Perda), dan pembayaran pelunasan obligasi, termasuk 
di dalamnya nilai pokok dan bunganya, juga harus 
diatur pada anggaran daerah tahunan hingga obligasi 
tersebut selesai dibayarkan kembali.

Penerbitan obligasi daerah mengatur perjanjian 
perwaliamanatan yang dilakukan oleh gubernur/
walikota/bupati dan wali amanat sebagai perwakilan 
dari pemegang obligasi. Perjanjian perwaliamanatan 
setidaknya harus memuat hal berikut ini:

• Nilai nominal;
• Jatuh tempo;
• Tanggal pembayaran bunga;
• Suku bunga (kupon);
• Frekuensi pembayaran bunga;
• Metode perhitungan pembayaran bunga;
• Ketentuan mengenai hak pembelian kembali 

obligasi daerah; dan
• Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan.

Asset collateral. Barang milik daerah (BMD) tidak 
boleh dijadikan sebagai jaminan (UU No. 23 Tahun 
2014, Pasal 307 Ayat 4), dengan pengecualian proyek 
atau aset yang dibiayai/dibeli melalui penerbitan 
obligasi daerah (UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 55 Ayat 
3). Daerah juga tidak diizinkan untuk memberikan 
persetujuan atas penjaminan aset daerah oleh pihak 
ketiga (termasuk utang BUMN/D).

Pada pembangunan infrastruktur, aset dasarnya adalah 
milik pemerintah pusat atau daerah. Pemerintah 
daerah umumnya memiliki jenis aset berupa tanah 
atau properti tidak bergerak aset infrastruktur. Saat 
obligasi daerah akan diterbitkan oleh BUMN atau 
SPC (pihak yang menerbitkan obligasi), maka lahan 
atau properti tidak bergerak akan disuntikkan modal 
(non-cash) oleh pemerintah daerah pada obligasi yang 
relevan, untuk dapat mendorong pembatasan (untuk 
penjaminan) atas aset infrastruktur. Pendapatan 
proyek juga berpotensi dihasilkan oleh BUMN/D.

Alternatif lain adalah emiten bisa memperoleh hak 
kontraktual untuk memanfaatkan aset (menggunakan 
skema sewa, BOT, BTO, kerjasama pemanfaatan, 
atau kerjasama sama penyediaan infrastruktur). 
Pada alternatif tersebut, emiten bisa memperoleh 
hak pemanfaatan (namun bukan hak milik) atas aset 
infrastruktur. Dengan hak ini, maka emitan bisa 
memperoleh hak pemanfaatan aset dalam periode 
tertentu (yang sebenarnya kurang menguntungkan 
jika dibandingkan Hak Guna Bangunan/HGB). Emiten 
juga dikenakan batasan-batasan tertentu semisal 
penerbitan obligasi untuk pembayaran sewa maupun 
pembayaran bagi hasil, batasan pengalihan hak, dan 
lain lain. Masih terdapat ketidakpastian mengenai 
apakah hak kontraktual dapat digunakan untuk tujuan 
penjaminan, sehingga tinjauan lebih lanjut perlu 
dilakukan.

Kawasan Industri. Kawasan industri ditujukan untuk 
memberikan insentif fiskal secara efisien sebagai 
bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia 
untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Peraturan 
Pemerintah No. 142 Tahun 2015 (PP No. 142/2015) 
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Tentang Kawasan Industri menyebutkan bahwa 
pembangunan kawasan industri dilakukan oleh entitas 
berbadan hukum Indonesia dalam bentuk: (i) badan 
usaha milik negara/daerah; (ii) kerjasama; atau (iii) 
perseroan terbatas. Aktivitas bisnis pada kawasan industri 
harus memiliki izin yang disebut Izin Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) untuk kawasan industri sesuai dengan 
rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, 
atau rencana tata ruang kota/kabupaten. Perusahaan 
kawasan industri harus menyediakan infrastruktur 
minimum pada kawasan industri sebagai berikut:

• Sistem instalasi air baku;
• Sistem instalasi air limbah;
• Sistem drainase;
• Instalasi penerangan jalan; dan
• Jalan.

Pemegang IUKI memperoleh Hak Guna Bangunan 
(HGB) atas lahan yang akan dibangun. Hak Guna 
Bangunan (HGB) tersebut dapat dibagi oleh pemegang 
IUKI ke dalam beberapa bagian lahan. Hak Pengelolaan 
dapat diberikan jika pemegang IUKI adalah badan 
usaha milik negara/daerah.

Perusahaan kawasan industri dan perusahaan yang 
bergerak pada sektor industri dapat berikan insentif 
dari daerah. Penjelasan pada Pasal 43 Ayat 1 Peraturan 
Pemerintah No. 142 Tahun 2015 menyebutkan bahwa 
insentif daerah dapat diberikan kepada perusahaan 
kawasan industri dan perusahaan yang bergerak 
pada sektor industri dalam bentuk: pengurangan, 
keringanan, hingga pembebasan pajak daerah dan/
atau retribusi daerah seperti Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan Pajak Penerangan Jalan untuk 
jalan yang berada di kawasan industri, dan insentif 
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Beberapa fasilitas pajak 
berdasarkan klasifikasi Wilayah Pengembangan 
Industri kawasan industri disajikan sebagai berikut:

• Wilayah Pengembangan Industri Maju (WPIM);
• Wilayah Pengembangan Industri Berkembang (WPIB);
• Wilayah Pengembangan Industri Potensial I (WPIP I); 

dan
• Wilayah Pengembangan Industri Potensial II (WPIP II).

Perusahaan kawasan industri harus memiliki Tata 
Tertib Kawasan Industri yang paling tidak mencakup: 

• Hak dan kewajiban perusahaan kawasan 
industri dan perusahaan yang bergerak di 
sektor industri;

• Ketentuan pengelolaan dan pengawasan 
lingkungan;

• Ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang relevan; dan

• Ketentuan lain yang diatur oleh perusahaan 
kawasan industri.

Selanjutnya, pemanfaatan lahan oleh perusahaan 
sektor industri diatur melalui kesepakatan tertulis 
yang paling tidak memuat: (i) syarat pemanfaatan 
lahan; (ii) biaya retribusi pemanfaatan lahan; dan (iii) 
ketentuan lain yang relevan yang dapat disepakati oleh 
perusahaan kawasan industri dan perusahaan sektor 
industri (Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 
Pasal 49).

Tabel A7.3: Fasilitas Pajak Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pengembangan Industri
Fasilitas Pajak dan Cukai WPIM WPIB WPIP I WPIP II

Pengurangan PPh Badan sebesar 10% - 100% selamat 5 – 15 tahun dari periode dimulainya produksi komersial √ x x √
Fasilitas pajak penghasilan yang sama dengan keringanan pajak berdasarkan Konsesi Pajak Penghasilan √ √ √ x
Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas impor/pembelian barang (di luar suku cadang) yang langsung digunakan untuk melakukan produksi 
produk (yang dapat dikenakan PPn)

√ √ √ √

Pembebasan bea impor atas mesin maupun material yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa √ √ √ √

CIT = corporate income tax, VAT = value-added tax, WPIB = Developing Industrial Development Area, WPIM = Advanced Industrial Development Area, 
WPIP I = Potential Industrial Development Area I, WPWP II = Potential Industrial Development Area II.
Note: √ = yes, x = no.
Sumber: Penulis.
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Glosarium

Prinsip dan panduan analisis cakup nilai (value capture) telah lama dikaji dan menjadi rujukan pada beberapa 
studi kasus dengan tema serupa. Glosarium ini bertujuan menjadi acuan istilah-istilah baku yang berkenaan 
dengan kajian cakup nilai (value capture) yang berasal dari berbagai sumber untuk membantu pembaca memahami 
kerangka yang dibangun di dalam laporan ini, selain juga untuk memperkaya pemahaman pembaca mengenai 
cipta nilai (value creation) dan cakup nilai (value capture).

Rujukan eksternal utama yang digunakan untuk definisi berikut meliputi:

• ADB. 2017. Guidelines for the Economic Analysis of Projects. Manila.
• Glosarium yang disajikan pada APMG International PPP Certification Guide (Panduan Internasional 

Sertifikasi KPBU APMG). Lihat: https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/glossary 
• Urban Regeneration Decision Tool (Panduan Pengambilan Keputusan Pembaharuan Perkotaan) oleh Bank 

Dunia (Amirtahmasebi, Orloff, Wahba & Altman, n.d.)
• Glosarium yang disajikan pada Pendekatan 3V (3V Approach) Bank Dunia (Salat & Olivier, 2017).

Ekonomi aglomerasi 
(Agglomeration economies)

Keterjangkauan (Affordability)

Pajak perbaikan infrastruktur kota 
(Betterment levy)

Kajian bisnis 
(Business case)

Peta kadaster 
(Cadastral map)

Biaya modal 
(Capital expenditure)

Manfaat yang diterima dari terkonsentrasinya aktivitas perekonomian.

Sejauh mana sebuah proyek dapat terakomodasi atau tercapai secara 
realistis sesuai dengan periode anggaran yang telah ditetapkan 
pemerintah.

Pajak perbaikan infrastruktur kota merupakan bentuk penerimaan 
pungutan pajak pada lahan yang memiliki peningkatan nilai 
akibat investasi infrastruktur publik. Peningkatan retribusi ini 
mengoptimalisasi sebagian dari investasi infrastruktur yang 
sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah.

Sebuah dokumen yang menjelaskan rasionalitas atau alasan 
pentingnya sebuah keputusan investasi yang dilakukan.

Peta kadaster menunjukan batas dan kepemilikan persil lahan 
tertentu.

Biaya awal pembangunan infrastruktur yang ditambahkan dengan 
pengeluaran pada aset tetap yang tidak termasuk dalam komponen 
biaya operasional.
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Pasar modal (Capital markets)

Pusat kawasan bisnis (Central business 
district (CBD)

Compact city

Konsesi (Concession)

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-benefit 
analysis (CBA))

Pasar tempat badan usaha mendapatkan modal melalui mekanisme 
jual-beli (perdagangan) utang dan ekuitas, dengan instrumen yang 
diperdagangkan berupa saham, obligasi, dan instrumen investasi 
jangka panjang lainnya. 

Area tempat kegiatan bisnis utama (institusi keuangan, tempat 
perbelanjaan, fasilitas olah raga dan pertemuan, hotel, dan aktivitas 
bisnis lainnya) terkonsentrasi. Pusat kawasan bisnis (central business 
district/CBD) membentuk suatu ekonomi aglomerasi.

Konsep perencanaan dan desain perkotaan (urban) yang 
memungkinkan kota dapat diakses dalam durasi waktu perjalanan 
yang pendek. Compact city umumnya direncanakan berdasarkan 
kepadatan pemukiman, pemanfaatan lahan campuran (mixed land 
use), sistem angkutan umum yang efisien, dan rancangan tata kota 
yang mendorong adanya aktivitas pejalan kaki dan bersepeda, serta 
konsumsi energi yang rendah dan penurunan polusi. Compact 
city dapat menyediakan peluang untuk peningkatan interaksi 
sosial, termasuk peningkatan rasa aman. Konsep ini lebih bersifat 
berkelanjutan dibandingkan dengan pertumbuhan perkotaan yang 
tidak terstruktur dan terencana matang (urban sprawl) ke daerah-
daerah sekitar perkotaan, karena konsep ini memiliki ketergantungan 
yang relatif rendah terhadap mobil (kendaraan pribadi) dan 
membutuhkan ketersediaan infrastruktur dalam jumlah maupun 
volume yang lebih sedikit.
Pemberian hak pemanfaatan nilai ekonomi atas aset publik dari 
pemerintah kepada swasta (badan usaha) sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya landasan 
hukum yang melegalkan kepemilikan atas lahan tersebut. Pemberian 
hak ekonomi ini dapat merujuk kepada perjanjian KPBU (Kerja 
sama Pemerintah dan Badan Usaha), yang umumnya berupa kontrak 
dengan sebagian besar pendapatan berasal dari pengguna jasa.

Jenis analisis ekonomi yang membandingkan perkiraan biaya dan 
manfaat ekonomi yang terkait dengan proyek investasi. Ini terutama 
digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek. Proyek 
yang layak secara ekonomi menghasilkan surplus ekonomi di atas 
biaya peluangnya.  
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Kewajiban pengembang (Developer 
exaction)

Biaya pengembangan (Development 
charges)

Pengalihan hak pengembangan 
(Development rights transfer)

Peningkatan nilai ekonomi (Economic 
uplift)

Infrastruktur ekonomi (Economic 
infrastructure)

Kepadatan pekerjaan (Employment 
density)

Pembiayaan (Financing)

Pendanaan (Funding)

Kewajiban pengembang merupakan suatu mekanisme  pemerintah 
yang mewajibkan pengembang untuk membangun infrastruktur atau 
membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur publik.

Pengembang menerima hak pembangunan (proyek) (atau hak milik 
atas lahan, atau hak atas keputusan perubahan jenis pemanfaatan 
lahan) sebagai ganti atas kewajiban membayar kompensasi dalam 
bentuk uang (maupun barang) dalam kebutuhan biaya pembangunan 
infrastruktur yang memberikan dampak pada wilayah yang lebih luas.

Kemampuan untuk membeli atau menjual hak pemanfaatan ruang di 
atas lahan (air rights) (dalam batas koefisien lantai bangunan atau hak 
pemanfaatan yang masih ada saat koefisien lantai bangunan sebuah 
gedung tidak digunakan secara keseluruhan). Secara khusus kondisi 
ini hanya berlaku pada persil-persil lahan tertentu, dan kerap kali 
dapat dialihkan kepada persil tertentu lainnya. 

Dampak eksternalitas atau spillover (dampak yang terjadi pada pihak 
yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam suatu proses), 
atau dampak tidak langsung, yaitu manfaat positif sosial-ekonomi 
yang meningkat di luar wilayah yang ditargetkan dari aktivitas 
pembangunan dan pengadaan infrastruktur. Dampak eksternalitas 
ini terjadi karena keterkaitan antara aset fisik, fungsi, dan pemangku 
kepentingan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. 

Infrastruktur yang memungkinkan munculnya sebuah aktivitas bisnis 
seperti komunikasi, transportasi, termasuk jejaring distribusi sistem 
distribusi air, sampah, dan pasokan energi.

Jumlah pekerjaan yang ada di suatu wilayah.

Sejumlah uang yang dibutuhkan di awal untuk memenuhi kebutuhan 
biaya pembangunan infrastruktur. Pembiayaan ini umumnya berasal 
dari pemerintah melalui sisa pembiayaan anggaran pada tahun 
sebelumnya atau pinjaman pemerintah (pengadaan infrastruktur 
tradisional), atau berasal dari sektor swasta yang menerbitkan utang 
maupun ekuitas untuk mendapatkan pendanaan. 

Sumber dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban 
pembayaran. Dalam konteks KPBU, pendanaan umumnya merujuk 
kepada sumber dana jangka panjang yang mendanai mitra swasta 
(badan usaha) KPBU untuk kebutuhan investasi dan operasional, 
termasuk biaya pemeliharaan yang muncul dari sebuah proyek. 
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Gentrifikasi (Gentrification)

Pajak hipotek
(Hypothecation of tax)

Biaya dampak (Impact fee)

Infrastruktur (Infrastructure)

Kawasan intensifikasi (Intensification 
area)

Pengelolaan dan administrasi lahan
(Land administration and 
management)

Konsolidasi lahan (Land pooling/
readjustment)

Pendanaan dalam skema KPBU bersumber dari pajak atau 
tanggungan pemerintah (in-government pays PPPs) maupun biaya 
yang dikenakan pada pengguna jasa proyek atau tanggungan 
pengguna (in user-pays PPPs).

Gentrifikasi adalah transformasi lingkungan sekitar dikarenakan 
adanya pemukiman dan aktivitas bisnis yang masif. Gentrifikasi tidak 
selalu berdampak buruk bagi penduduk lama terutama dalam aspek 
perumahan yang terjangkau, aksesibilitas, dan mobilitas. Namun, 
secara budaya gentrifikasi dapat mengikis tatanan sosial yang telah 
ada sebelumnya (Capps 2019).  

Alokasi khusus pendapatan pajak untuk tujuan tertentu.

Biaya di muka (biaya awal) yang dibebankan sebagai prakondisi agar 
mendapatkan persetujuan publik/masyarakat untuk pengembangan 
lahan. Biaya ini dikenakan oleh pemerintah untuk menanggung 
tambahan biaya pada pembangunan infrastruktur sebagai akibat dari 
pengembangan baru yang akan mendorong bertambahnya kebutuhan 
peningkatan kapasitas infrastruktur lainnya (seperti jalan, pasokan air, 
ruang publik, dan lain-lain). 

Struktur dan fasilitas secara fisik maupun organisasional, seperti 
bangunan, jalan, dan pasokan listrik, yang dibutuhkan untuk aktivitas 
masyarakat maupun bisnis.

Wilayah terbangun yang dilengkapi  dengan jaringan angkutan umum 
yang telah ada ataupun yang memiliki potensi  sehingga mampu 
mendukung pengembangan kawasan dengan tingkat kepadatan yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya.

Manajemen dan administrasi lahan merupakan cara yang digunakan 
agar hak atas tanah dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik, 
sedangkan manajemen lahan merupakan cara untuk mengatur 
peruntukan dan kegunaan (manfaat) lahan. 

Pemilik lahan maupun masyarakat yang menempati lahan tertentu 
secara suka rela “memberikan” sebagian dari lahan yang mereka 
miliki/tempati untuk pembangunan infrastruktur ataupun “menjual” 
lahan mereka untuk menanggung biaya proyek. Sebagai timbal balik, 
setiap pemilik lahan menerima sebuah bagian lahan yang lebih kecil 
namun memiliki nilai yang lebih tinggi pada lingkungan permukiman 
yang sama.  

Glosarium
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Cakup nilai lahan (Land value 
capture)

Pemanfaatan aset publik (Leveraging 
public real assets)

Mixed-use development

Biaya operasional (Opex)

Kepadatan penduduk (Population 
density)

Nilai lokasi (Place value)

Land value capture (LVC) merupakan suatu metode pembiayaan 
infrastruktur publik yang memulihkan sebagian atau seluruh nilai dari 
lahan tersebut (misalnya peningkatan harga tanah) yang dihasilkan 
dari pengembangan atau peningkatan kualitas infrastruktur publik, 
atau secara umum peningkatan pelayanan publik. Hal ini berdasarkan 
persepsi umum bahwa adanya infrastruktur, khususnya transportasi 
dan amenitas publik, dapat menciptakan manfaat ekonomi yang 
melebihi biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur 
tersebut (eksternalitas positif ekonomi); dan penerima manfaat (yang 
umumnya adalah pemilik lahan dan penduduk yang bermukim di atas 
lahan tersebut atau pengembang kawasan), pada umumnya bersedia 
untuk membayar lebih atas properti komersial maupun pemukiman di 
sekitar infrastruktur, termasuk biaya yang muncul dari implementasi 
infrastruktur tersebut atau biaya untuk menanggulangi sejumlah 
dampak negatifnya.  

Pemberian (melalui mekanisme penjualan atau penyewaan) aset 
publik yang tidak terpakai atau berlebih (seperti lahan dan properti) 
untuk mendapatkan uang yang selanjutnya akan diinvestasikan 
kembali pada pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Sebuah pola pengembangan pemanfaatan ruang dengan penggunaan 
yang berbeda-beda dalam satu lahan, biasanya untuk pemukiman, 
ritel, dan aktivitas bisnis, baik pada bangunan yang sama (vertical 
mixing) atau berbeda namun dalam jarak yang dekat (horizontal 
mixing).

Biaya yang muncul untuk kegiatan operasional aset infrastruktur 
setelah fase konstruksi atau pembangunan selesai.

Jumlah penduduk yang menempati wilayah perkotaan dibagi dengan 
luas wilayah.

Faktor penentu daya tarik sebuah daerah; termasuk kenyamanan 
lingkungan; sekolah; fasilitas kesehatan; jenis pembangunan wilayah 
urban; akses terhadap pusat yakni daya tarik wilayah apakah bisa 
dijangkau dengan berjalan kaki atau bersepeda; kualitas tatanan 
pemukiman urban di sekitar stasiun, khususnya akses bagi pejalan 
kaki; kawasan permukiman perkotaan berskala kecil dan jalan-
jalan kecil penghubung, yang menciptakan lingkungan yang penuh 
semangat; dan bermacam pola pemanfaatan lahan. Nilai lokasi 
umumnya dihitung dengan menggunakan indeks gabungan.
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Fasilitas publik (Public commons)

Kerja sama pemerintah dan badan 
usaha (KPBU) (Public-private 
partnership (PPP)

Regenerasi (Redevelopment/
regeneration)

Retribusi (Retribution)
Risiko (Risk)

Penilaian risiko (Risk assessment)

Infrastruktur sosial (Social 
infrastructure)

Pembiayaan atas kenaikan pajak (Tax 
increment financing (TIF))

Pembangunan berorientasi transit 
(Transit-oriented development)

Fasilitas publik merupakan fasilitas umum bersama (yang dimiliki 
publik) termasuk jalan, gang, area parkir, ruang terbuka publik dan 
setiap gedung dan fasilitas yang dapat digunakan bersama. 

Kerja sama formal antara pemerintah dan sektor badan 
usaha (swasta) yang sering digunakan untuk membangun dan 
mengoperasikan fasilitas infrastruktur atau pengembangan wilayah 
perkotaan.

Pola pengembangan yang difokuskan untuk berinvestasi kembali pada 
wilayah yang sudah terbangun, khususnya untuk mengoptimalkan 
bagian yang belum optimal dimanfaatkan, seperti gedung kosong atau 
properti yang ditinggalkan pemiliknya.

Istilah yang umum digunakan di Indonesia yang merujuk kepada 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak selalu 
bermakna sebagai sebuah hukuman atau disinsentif.

Ketidakpastian yang jika terjadi, dapat menghasilkan capaian yang 
berbeda dari hasil yang diharapkan.
Evaluasi kemungkinan terjadinya sebuah risiko, dan besaran 
dampaknya jika risiko tersebut benar-benar terjadi.

Infrastruktur yang mengakomodasi layanan sosial seperti rumah sakit, 
sekolah dan universitas, penjara, perumahan, pengadilan, dan lainnya.

Pembiayaan atas kenaikan pajak memungkinkan pemerintah 
daerah untuk melakukan investasi pada infrastruktur publik 
maupun pengembangan awal, serta membiayai investasi tersebut 
dengan harapan adanya peningkatan pendapatan pajak daerah dari 
proyek tersebut. Pendekatan pembiayaan ini dapat dilakukan saat 
pembangunan infrastruktur tersebut memiliki skala yang besar, 
dan saat selesai, hasil dari pembangunan ini diharapkan dapat 
meningkatkan nilai real estate yang ada di sekitarnya. Dengan 
demikian, potensi peningkatan pendapatan pajak daerah menjadi basis 
yang kuat pada penerbitan obligasi untuk membiayai proyek tersebut.  

Strategi perencanaan dan desain yang kompak, pengembangan mixed-
use, ramah pejalan kaki dan pesepeda, dan kepadatan perkotaan yang 
sesuai, tertata di sekitar stasiun transit. Pembangunan berorientasi 
transit (transit-oriented development/TOD) ini berpijak pada ide untuk 
meletakkan kenyamanan lingkungan, pekerjaan, perbelanjaan, dan 
perumahan di sekitar kawasan transit guna mendorong penggunaan 
fasilitas transit dan perjalanan tanpa kendaraan bermotor.

Glosarium
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Urban sprawl

Biaya/tanggungan pengguna (User 
charges)

Cakup nilai (Value capture)

Bagi nilai (Value sharing)

Zonasi (Zoning)

Urban sprawl merupakan perluasan lintas-batas wilayah perkotaan 
yang ada saat ini, dengan ciri-ciri rendahnya kepadatan pemukiman, 
zonasi pemanfaatan tunggal, dan peningkatan penggunaan 
kendaraan pribadi. Pemekaran wilayah urban ini menciptakan 
kebutuhan baru untuk infrastruktur umumnya pembangunan dan 
pemeliharaannya  mahal. 

Pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa infrastruktur 
tersebut, seperti tarif jalan tol pada proyek pembangunan jalan tol.

Value capture adalah pendekatan kebijakan yang memungkinkan 
masyarakat untuk memulihkan dan berinvestasi kembali pada 
peningkatan nilai berbasis lahan serta peningkatan produktivitas 
ekonomi yang dihasilkan dari investasi pemerintah maupun 
kebijakan-kebijakan lainnya. Value capture juga sering disebut 
sebagai value sharing, yang memandang bahwa kebijakan 
pemerintah harus memberikan dampak positif atau manfaat kepada 
masyarakat. 

Lihat cakup nilai (value capture).

Pengendalian terhadap penggunaan lahan dan bangunan yang 
berdiri pada lahan tersebut. Wilayah atau luasan lahan dibagi 
berdasarkan zona dan hanya beberapa jenis tata guna lahan yang 
mendapatkan izin (berdasarkan tujuan pemanfaatan lahan pada 
masing-masing zona). Zonasi bertujuan mendorong pembangunan 
yang lebih teratur dan memisahkan pemanfaatan lahan yang 
tidak berhubungan satu sama lain, seperti kawasan industri dan 
perumahan yang dipisah untuk memastikan terciptanya lingkungan 
yang nyaman.
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Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia

Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang signifikan untuk menopang pertumbuhan ekonominya. 
Namun, pandemi penyakit coronavirus (COVID-19) semakin membatasi ruang fiskal pemerintah. Laporan ini 
mengusulkan metode baru untuk meningkatkan investasi infrastruktur berdasarkan konsep value capture. 
Laporan ini mempelajari bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia dapat digunakan untuk 
membangun kerangka kerja penangkap nilai yang memastikan maksimalisasi nilai sosial, ekonomi, dan 
lingkungan dari investasi infrastruktur. Kerangka kerja ini berfokus pada strategi untuk memberikan proyek 
infrastruktur yang menciptakan nilai lebih besar dan, pada saat yang sama, menghasilkan pendanaan untuk investasi di muka.
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