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Sambutan 

Lembaga Administrasi Negara

D
i tengah kompleksitas permasalahan kebijakan publik dan 
keterbukaan informasi yang kita hadapi saat ini, salah satu 
tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi 

informasi kebijakan yang berkualitas. Hal ini memerlukan kemampuan 
untuk mengkomunikasikan kebijakan dari berbagai sudut pandang 
yang berbeda. Hal ini menuntut kemampuan investigasi kebijakan 
dan kemampuan menulis yang baik sebagai kompetensi yang harus 
dimiliki. Pembelajaran untuk mendapatkan kompetensi tersebut 
dapat dilakukan melalui studi kasus. Di dalam studi kasus, data dan 
fakta disajikan dengan informasi-informasi yang akurat, tidak bias, 
dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Saya menyambut baik pelatihan penulisan studi kasus yang 
dilaksanakan secara terstruktur atas kerja sama antara LAN melalui 
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) dengan Australia 
Indonesia Partnership For Economic Governance (AIPEG) dan 
Tempo Institute. Melalui kegiatan pelatihan penulisan studi kasus ini 
diharapkan dapat terjadi transfer pengetahuan dan kompetensi bagi 
para analis kebijakan dan peneliti kebijakan dalam mengembangkan 
kemampuan menulis dalam bidang kebijakan publik, salah satunya 
kemampuan dalam memahami proses kebijakan publik, serta 
mengkomunikasikan isu-isu dan dilema-dilema kebijakan publik yang 
terjadi secara riil.

Selamat kepada para penulis kasus yang sudah menghasilkan 
karya dan berkontribusi dalam ranah kebijakan publik. Untuk PUSAKA 
yang sudah mengkoordinir kegiatan ini dengan menjalin kerjasama 
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dengan AIPEG dan Tempo Institute serta kerjasama dengan 
Knowledge Sector Initiative (KSI) untuk pendistribusiannya. Saya 
sangat bangga dengan network yang sangat kuat ini sehingga dapat 
terwujud kualitas kebijakan yang baik di Indonesia. Terakhir, saya 
berharap kumpulan studi kasus ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai 
pihak.

Jakarta, Februari 2017

Kepala
Lembaga Administrasi Negara
Dr. Adi Suryanto
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A message from our partner, 
AIPEG1

W
e would like to congratulate the National Institute for Public 
Administration (Lembaga Administrasi Negara – LAN) for 
having developed 8 (eight) Indonesian case studies to be 

used as a learning tool in the Indonesian Government’s learning and 
development programs.

different ministries and institutions, including LAN, Ministry of 
Environmental and Forestry, National Defense Institute, Food & 
Drugs Authority, Ministry of Social, Secretary General of DPR, 
Tangerang Regional Development Planning Body, Agency for 
Research and Technology, during a training program on case study 
writing from May to November 2016. The capacity building program 
that was supported by AIPEG, LAN and Tempo Institute as the training 
facilitator.

We are hopeful that these case studies could be used as the 
learning tool not only at LAN’s training center but also at other 
Indonesian public/private educational institutions. The effective use of 
the case studies will support efforts to improve the capacity and 
credibility of the Government of Indonesia.

Thank you.
Jakarta, February 2017

Bryan Holford
AIPEG Institutional Development Adviser

1 Australia Indonesia Partnership for Economic Governance, a project funded by 
DFAT (Australian Department of Foreign Affairs)
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Sambutan 

D
i era persaingan bebas baik di wilayah kawasan regional 
maupun di tingkat global, Indonesia masih memiliki sejumlah 
tantangan dalam menguatkan daya saing nasional. Salah satu 

tantangan terbesar adalah kualitas kebijakan. Di lapangan kita masih 
mudah menjumpai berbagai kebijakan publik di Indonesia yang 
menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dinamika 
perkembangan administrasi negara di Indonesia yang semakin 
kompleks dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja 
pemerintah menuntut pemerintah untuk terus berbenah. Deputi 
Bidang Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (DKK LAN) 
sebagai salah satu lembaga think tank kebijakan publik di Indonesia 
merasa sangat berkepentingan untuk membantu pemerintah dalam 
memperbaiki kualitas kebijakan publik yang ada. Langkah awal 
sebagai upaya perbaikan kebijakan dapat dilakukan dengan 
mengeskplorasi kondisi kebijakan saat ini (existing condition) 
sehingga dapat terpetakan dengan jelas pro dan kontra dari sebuah 
kebijakan dan selanjutnya menjadi bahan studi lebih mendalam untuk 
menemukan alternatif solusi terbaik.

Saya sangat mengapresiasi kegiatan Pelatihan Penulisan Studi 
Kasus yang telah terselenggara atas kerjasama LAN melalui Pusat 
Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) dengan Australia Indonesia 
Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan Tempo Institute. 
Di tengah berbagai dinamika kebijakan publik yang terjadi di Indonesia 
saat ini, Pelatihan Penulisan Studi Kasus tersebut menjadi upaya 
strategis LAN dalam menyediakan referensi bagi para stakeholder 
kebijakan untuk mempelajari isu-isu kebijakan publik yang terjadi di 
Indonesia dan agar dapat mengambil pembelajaran dari setiap kasus 
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kebijakan yang diangkat oleh para penulis studi kasus. Pelatihan 
Penulisan Studi Kasus tersebut selaras dengan upaya DKK LAN 
untuk mendorong terciptanya kebijakan berbasis bukti (evidence-
based policy making) oleh para Analis Kebijakan dan peneliti 
kebijakan lainnya.

Saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para 
penulis dan semua pihak yang telah mendukung keberhasilan 
penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Studi Kasus yaitu PUSAKA, 
AIPEG, dan Tempo Institute. Saya juga sangat mengapresiasi upaya 
Knowledge Sector Initiative (KSI) terhadap dukungannya kepada 
LAN untuk menyebarluaskan pengetahuan yang telah diproduksi 
oleh para Analis Kebijakan dan penulis lainnya melalui penerbitan 
Antologi Kasus Kebijakan. Saya juga berharap, Antologi Kasus 
Kebijakan ini dapat menjadi referensi yang baik untuk meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme analis kebijakan, peminat, dan 
pemerhati kebijakan lainnya. Sinergi yang baik antara LAN dengan 
para stakeholder ini perlu terus ditingkatkan sebagai upaya nyata 
untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas kebijakan 
publik di Indonesia.

Jakarta, Februari 2017

Deputi Bidang Kajian Kebijakan
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Kata Pengantar 

S
tudi kasus merupakan studi mendalam yang dilakukan untuk 
mengurai masalah dibalik suatu masalah baik di dalam suatu 
organisasi, lembaga atau fenomena kebijakan tertentu. Studi ini 

dapat digunakan sebagai media simulasi untuk menggambarkan 
situasi di mana terdapat berbagai aktor yang memiliki kepentingan 
dan concern yang berbeda serta berada dalam dinamika hubungan 
yang kompleks. Situasi dilematis seperti inilah yang sering dihadapi 
oleh para pengambil keputusan yang dalam beberapa aspek dapat 
menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kualitas kebijakan. 

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) sebagai instansi 
pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang 
bertanggung jawab terhadap pengembangan JFAK, bersama dengan 
Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) 
dan Tempo Institute telah menyelenggarakan Pelatihan Penulisan 
Studi Kasus dan menghasilkan 8 (delapan) Studi Kasus yang dapat 
digunakan dalam berbagai Program Pendidikan, Pelatihan dan 
Pengembangan Kompetensi. Berbeda dengan gaya penulisan 
akademis yang cenderung kaku, penulisan studi kasus ini dilakukan 
dengan menggunakan bahasa ilmiah populer untuk menarik dan 
mempermudah pembaca memahami studi kasus tersebut. 

Hingga tersusunnya Kumpulan Studi Kasus ini, banyak pihak 
yang telah memberikan dukungan konstruktif. Kepada para penulis 
studi kasus, kami menyampaikan apresiasi atas segala usaha dan 
jerih payahnya. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada Tim PUSAKA, Mr. Bryan Holford bersama tim AIPEG, kepada 
Ibu Netta Sjafei dan tim Tempo Institute, Pak Iskhak Fathonie dan tim 
Knowledge Sector Initiative (KSI), dan Departement of Foreign Affairs 
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and Trade (DFAT) Pemerintah Australia atas kerjasamanya dalam 
proses pembuatan dan penyebarluasan Studi Kasus ini. Terima kasih 
juga kami sampaikan kepada Bapak Adi Suryanto dan Bapak 

pelatihan studi kasus dapat diterbitkan dan dapat dimanfaatkan oleh 
berbagai pihak.

Semoga dengan adanya Antologi Kasus Kebijakan ini, dapat 
memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme Analis Kebijakan khususnya, dan khalayak pengguna 
pada umumnya.

Jakarta,   Februari 2017

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara,

Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm
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Kartel di Asosiasi Semen 
Indonesia – 

Ciptakan Monopoli dan Persaingan 
Tidak Sehat?
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“Kami tidak ingin gegabah. Tapi jika melihat substansinya untuk 
menurunkan harga semen, maka ini akan sangat bermanfaat un-
tuk masyarakat konsumen. Mengingat posisi produsen dari BUMN 
dalam industri semen cukup besar, yakni Semen Gresik, kami ber-
harap pemerintah ikut turun tangan mengarahkan BUMN agar ter-
cipta harga yang terjangkau bagi masyarakat selaku konsumen”1

-Benny Pasaribu, Ketua KPPU-

Kartel di Asosiasi Semen 
Indonesia – Ciptakan Monopoli 
dan Persaingan Tidak Sehat?

“Kami1

P
ada tanggal 4 Juni 2009, Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), Benny Pasaribu menyampaikan secara resmi 
bahwa KPPU menilai adanya kenaikan harga semen yang tidak 

wajar di Indonesia yang mengakibatkan industri properti yang 
merupakan pengguna semen mayoritas, terjepit. Menurut 
penghitungan KPPU, jika kerugian konsumen dari satu sak semen 
(50 kg) mencapai Rp 15.000, sementara konsumsi semen rata-rata 
per tahun 35.000.000 ton, maka surplus konsumen yang berpindah 
ke perusahaan semen mencapai Rp 10,5 triliun per tahun.2

Menurut Teguh Satria, Ketua Umum REI, tiga produsen, yaitu PT 
Semen Gresik, PT Holcim Indonesia dan PT Indocement menguasai 

1  Translampung, diakses 25 Oktober 2016, http://translampung.com/berita-
utama/253-harga-semen-ri-termahal-di-dunia-.html,

2  Kontan,diakses 27 Oktober 2016, http://industri.kontan.co.id/news/kppu-bentuk-
tim-selidiki-dugaan-kartel-semen
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80% pasar nasional. Di Jawa, mereka menguasai 99% pasar, 
sehingga sulit bagi pengembang untuk tidak ikut sistem mereka. 
Harga semen di pasaran mencapai Rp 52.000 per 50 kilogram. 
“Harga terus naik, meski harga bahan bakar dan energi turun drastis, 
padahal di Negara tetangga seperti Malaysia stabil,” ujarnya. 

Proses investigasi yang secara resmi dimulai pada tanggal 14 
Januari 2010 dengan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara ini 
dilakukan atas dasar pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Real 
Estate Indonesia (REI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(KADIN) pada tanggal 3 Juni 2009 tentang dugaan kartel semen ke 
KPPU. Setelah memperoleh bukti awal yang cukup, Pemeriksaan 
Lanjutanpun dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016 hingga 17 Juli 2010 
dimana dalam proses ini Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan 
dari para Terlapor, para saksi dan Pemerintah.3

Pada bulan Agustus 2010, Majelis Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) harus memutuskan apakah ke delapan anggota 
Asosiasi Semen Indonesia (ASI), yaitu PT Indocement Tunggal 
Perkasa, PT Holcim Indonesia, PT Semen Baturaja (Persero), PT 
Semen Gresik (Persero), PT Semen Andalas Indonesia, PT Semen 
Tonasa, Semen Padang dan PT Semen Bosowa Maros terbukti 
melakukan kartel. 

Sejak dilakukannya berbagai investigasi mendalam, Tim 
Pemeriksa KPPU telah mengambil langkah-langkah penting dalam 
mengusut kasus ini, yaitu melakukan analisa pangsa pasar, analisa 
pasokan, analisa harga paralel, analisa keuangan dan analisa hukum. 
Rangkaian analisa tersebut antara lain dilakukan atas dasar indikasi 
besarnya peranan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dalam 

3  Perkara Nomor: 01/KPPU-I/2010 yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 5 
dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 
Tahun 1999”) berkaitan dengan Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri 
Semen
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menjembatani para pelaku industri semen dalam menjalankan usaha 
mereka.

Asosiasi Semen Indonesia menolak dugaan kartel yang ditujukan 
kepada industri semen di Indonesia karena harga semen yang 
beredar di pasaran ditentukan oleh pasar dan masing-masing 
produsen. “Tidak ada perjanjian bersama tertulis maupun tidak tertulis 
tentang penetapan harga,” ujar Ketua Asosiasi Semen Indonesia Urip 
Trimuryono.4

Seluruh terlapor menolak semua tuduhan yang disampaikan 
KPPU. Majelis Komisi KPPU yang terdiri dari Benny Pasaribu, PhD. 
(Ketua), Dr. Tri A.M. Anggraini, SH., MH. (Anggota Majelis) dan Ir. H. 
Tadjuddin Noersaid (Anggota Majelis) memiliki waktu satu bulan 
untuk menilai, menyimpulkan dan membuat keputusan mengenai 
terjadi tidaknya kartel, terjadi tidaknya perjanjian menetapkan/
mempengaruhi serta pembuktian unsur pasal 5 dan pasal 11 UU 
nomor 5 tahun 1999 atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, 
Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat 
dan dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini. 

Latar Belakang Industri Semen di Indonesia
Sejarah industri semen di Indonesia dimulai dengan didirikannya 

sebuah pabrik semen di Padang, Sumatera Barat, yang bernama NV 
Nederland Indische Portland Cement Maachappij. Sebagai komoditi 
strategis yang memanfaatkan potensi sumber daya alam bahan 
galian non logam berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi dan gipsum 
(diimpor) melalui proses pembakaran temperatur tinggi (di atas 1.000 
oC), semen mempunyai karakteristik padat modal (capital intensive), 
padat energi berupa batubara dalam proses pembakaran dan energi 
listrik, dan bersifat padat (bulky) dalam volume besar sehingga biaya 
transportasi tinggi.

4 Tempo, diakses 27 Oktober 2016 https://m.tempo.co/read/
news/2009/06/04/090180049/asosiasi-semen-tolak-dugaan-kartel
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Produsen semen nasional telah mampu memproduksi 11 jenis 
semen menurut kegunaannya, namun yang paling banyak digunakan 
adalah semen Portland (tipe I – V), semen komposit/campur dan 
semen putih dimana hasil produksi diutamakan untuk memenuhi 
kebutuhan nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur 
dan perumahan, sedangkan kelebihan produksi diekspor agar proses 
produksi berkesinambungan.

Kecenderungan Umum Industri Semen di Indonesia
Sejak tahun 2000 hingga 2009, kapasitas semen berada pada 

posisi 44,8 juta ton dan tidak ada pembangunan pabrik baru kecuali 
upaya optimalisasi yang dilakukan oleh beberapa pabrikan. Hal ini 
disebabkan utilisasi produksi masih berada pada kisaran 70%, yang 
berarti kebutuhan domestik masih dapat dipenuhi oleh industri semen 
dalam negeri. Selain itu, pembangunan pabrik semen pada kapasitas 
minimum 1 juta ton membutuhkan investasi minimum Rp. 1,5 trilyun 
dengan ROI sekitar 15 tahun, sehingga hal ini menjadi faktor 
pertimbangan bagi produsen semen dalam melakukan ekspansi 
maupun bagi calon investor baru bidang persemenan.5

Konsumsi Semen Nasional 
Menurut data dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), konsumsi 

semen nasional pada tahun 2004 adalah 30.208.000 ton, dan 
bertumbuh rata rata 6% per tahun hingga mencapai 38.087.741 ton 
pada tahun 2008 dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 11.45% dari 
2007 yaitu 34.172.458 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1 
(lampiran)6. 

Permintaan dan Penawaran Semen secara Nasional
Apabila ditinjau dari aspek suplai dan kebutuhan semen, ditemukan 

5  Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, “Roadmap 
Industri Semen”, Jakarta 2009

6  Ibid.
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bahwa industri nasional yang mempunyai kapasitas 44,89 juta ton 
telah mampu memenuhi kebutuhan domestik, yaitu 32 juta ton (2008). 
Permintaan terhadap semen cenderung dipengaruhi oleh 
pertumbuhan ekonomi, perencanaan pemerintah pusat dan daerah 
yang terkait dengan sarana prasarana/infrastruktur, kebijakan 
pengembangan perumahan serta daya beli masyarakat.

Faktor Kondisi (Input) Semen
Dalam produksi semen dibutuhkan berbagai faktor kondisi atau 

input, yaitu sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya 
manusia dan infrastruktur.

Sumber Daya Alam
Bahan baku semen terdiri dari sumber daya alam berupa beberapa 

jenis bahan galian non logam, yaitu batu kapur, tanah liat, pasir silka, 
pasir besi, gipsum, dan batu bara. Batu kapur merupakan bahan 
baku utama banyak terdapat di luar pulau Jawa, yaitu meliputi 
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. 

Sumber Daya Modal
Pembangunan pabrik semen membutuhkan dana/investasi yang 

cukup besar (capital intensive). Supaya layak secara ekonomi maka 
dibutuhkan dana antara US $ 150 hingga US $ 200 per ton semen, 
sehingga untuk membangun pabrik baru (di luar prasarana) dengan 
kapasitas minimal 1 juta ton, dibutuhkan dana sekitar Rp. 1,7 trilyun. 
Berbagai sumber pendanaan seperti perbankan maupun penerbitan 
saham seperti yang saat ini dilakukan oleh PT. Semen Gresik Group, 
PT. Holcim Indonesia dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa yang 
sudah go public.

Sumber Daya Manusia
Penyerapan tenaga kerja (SDM) pada industri semen tidak 

mengalami perubahan yang mendasar sejak tahun 2005. Adapun 
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posisi penyerapan tenaga kerja tahun 2008 sebanyak 15.667 orang. 
Sebagian SDM bidang persemenan telah mempunyai kemampuan 
dalam pengoperasian maupun pemeliharaan (maintenance) mesin/
peralatan utama ditunjang dengan keberadaan Institut Semen Beton 
Indonesia (ISBI) yang telah mampu meningkatkan kompetensi SDM 
persemenan melalui program–program pendidikan dan pelatihan 
tingkat operator hingga diploma (D1). Selain itu SDM Indonesia telah 
mampu melakukan kegiatan pabrikasi peralatan tertentu, termasuk 
dalam hal pemeliharaan (maintenance).  

Infrastruktur
Kondisi infrastruktur memegang peranan penting dalam 

pembangunan pabrik semen. Karena prasarana pelabuhan dan jalan, 
maupun sarana transportasi sangat dibutuhkan dalam pengangkutan 
bahan baku, batubara maupun produk jadi semen. Hal ini merupakan 
salah satu pertimbangan utama bagi calon investor dalam rangka 
pembangunan pabrik baru.

Pemangku Kepentingan dalam Industri Semen di Indonesia
Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

Berdiri tanggal 7 November 1960 dan berkedudukan di Jakarta, 
ASI adalah organisasi perusahaan produsen semen dalam bentuk 
forum yang merupakan wadah komunikasi, konsultasi, kerjasama 
dan koordinasi antara sesama produsen semen di Indonesia. ASI 
bertindak sebagai jembatan dan saluran komunikasi, konsultasi dan 
informasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain terkait baik 
ditingkat nasional, regional dan internasional. Anggota ASI wajib 
memberikan saran, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu 
untuk tercapai tujuan dan usaha ASI. 

Beranggotakan delapan produsen semen pada tahun 2009, yaitu 
PT Indocement Tunggal Perkasa, PT Holcim Indonesia, PT Semen 
Baturaja (Persero), PT Semen Gresik (Persero), PT Semen Andalas 
Indonesia, PT Semen Tonasa, Semen Padang dan PT Semen 
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Bosowa Maros, ASI melakukan serangkaian pembahasan dan 
melakukan lobby dengan pemerintah yang menjadikannya badan 
yang diperhitungkan pemerintah. Salah satu lobby yang dilakukan 
adalah dengan Direktrorat Jenderal Agro dan Kimia untuk usulan 
pengenaan bea masuk impor semen dan clinker.

Adapun yang menjadikan ASI mendapat sorotan publik adalah 
adanya kegiatan pengumpulan data-data industri terkait produksi dan 
pemasaran secara rutin serta upaya ASI menjaga gejolak harga 
semen dalam rapat-rapat ASI Bidang Ekonomi dan Bisnis yang 
dilakukan atas permintaan Kementerian Perindustrian. Selain 
perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdangangan pun selalu ada yang mewakili dalam rapat- rapat 
tersebut. Adapun hal-hal yang rutin diagendakan adalah:

1. Evaluasi mengenai distribusi semen di setiap daerah 
pemasaran berkaitan dengan masalah kelancaran pasokan 
dan stok

2. 
daerah

3. Kinerja masing-masing unit pabrik
4. Evaluasi pengadaan semen
5. Proyeksi sementara pengadaan semen nasional.

Peranan Pemerintah dalam Industri Semen
Visi Pemerintah dalam pengembangan industri semen adalah 

menjadikan industri semen nasional berdaya saing tinggi dan mampu 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Arah pengembangan industri 

Strategi dan Kebijakan Pemerintah
Untuk mencapai visinya, Pemerintah menyusun strategi dan 

kebijakan yaitu memenuhi kebutuhan nasional, melakukan 
persebaran pembangunan pabrik semen ke arah luar Pulau Jawa, 
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energi dan meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya 
manusia dalam desain dan perekayasaan pengembangan industri 
semen. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kementrian Perindustrian meminta 
bantuan kepada ASI untuk secara rutin setiap bulan melaporkan 
perkembangan produksi, pemasaran dan stok semen per produsen. 
Hal ini sejalan dengan pasal 14 UU nomor 5 tahun 1984 tentang 
Perindustrian, dimana perindustrian wajib menyampaikan informasi 
industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksi kepada 
pemerintah. Adapun bentuk, isi dan cara penyampaian informasi 
industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pelaku Usaha sebagai Anggota ASI
Pelaku usaha yang akan digambarkan merupakan anggota dari 

Asosiasi Semen Indonesia (ASI), yaitu PT Indocement Tunggal 
Prakarsa, PT Holcim Indonesia, PT Semen Baturaja (Persero), PT 
Semen Gresik (Persero), PT Semen Andalas Indonesia, PT Semen 
Tonasa, Semen Padang dan PT Semen Bosowa Maros.

PT Indocement Tunggal Prakarsa
Didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dengan nama PT Cahaya 

Inti Manunggal yang kemudian berubah nama menjadi PT Indocement 
Tunggal Prakarsa pada tanggal 11 Juli 1985 dan berkantor di Jakarta. 
Pelaku usaha yang sejak tahun 2001 kepemilikan saham mayoritasnya 
dipegang oleh Heidelberg Cement Group ini menjalankan usaha 
pada berbagai bidang industri, termasuk mendirikan pabrik semen 
dan bahan bangunan, industri makanan dan minuman, industri tekstil, 
industri kimia, industri telekomunikasi dan industri kelistrikan serta 
industri hilir dan hulu lainnya. 

Lokasi pabrik pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar nasional 
30.19% untuk semen abu-abu pada tahun 2009 ini berada di 
Citeureup (Bogor,Jawa Barat), Palimanan (Cirebon, Jawa Barat) dan 
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Tarjun (Kota Baru,Kalimantan Selatan) dengan kapasitas produksi 
17.100.000 ton, volume produksi mencapai 11.805.440 ton, volume 
penjualan dalam negeri 11.588.483 ton dan ekspor tahun 2009 
sebesar 43.061 ton.7

PT Holcim Indonesia
Memiliki pangsa pasar nasional sebesar 14.01% pada tahun 

2009, usaha ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1971 dengan nama PT 
Semen Cibinong yang kemudian berubah nama menjadi PT Holcim 
indonesia tanggal 26 April 2005 dan berkantor di Jakarta. Pelaku 
usaha menjalankan usaha pada bidang industri ini pada umumnya 
yaitu mendirikan pabrik semen dan segala sesuatu yang bertalian 
dengan usaha tersebut. 

Dengan lokasi pabrik di Narogong dan Ciwandan (Jawa Barat) 
dan Cilacap (Jawa Tengah) serta melakukan pengembangan produksi 
dengan mendirikan pabrik di Tuban, pelaku usaha ini memiliki 
kapasitas produksi 8.265.060 ton, volume produksi 6.101.679 ton, 
volume penjualan 5.340.675 ton untuk tahun 2009.8

PT Semen Baturaja (Persero)
Didirikan pada tanggal 14 November 1974, pelaku usaha ini 

berkantor di Palembang dengan menjalankan usaha menambang 
atau menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu 
menjadi bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau 
produk lainnya, mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi 
berbagai macam semen (portland, semen putih dan lainnya) serta 
mengolah berbagai macam semen atau produk lainnya atau lebih 
lanjut menjadi barang-barang jadi yang lebih bermanfaat. 

Dengan lokasi pabrik di Palembang, Baturaja dan Panjang, Pelaku 
Usaha bekerjasama dengan distributor untuk mendistribusikan 
produk semen yang diproduksinya serta memastikan bahwa 

7  Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 8
8  Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 19
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distributor wajib untuk tidak menjual/memasarkan semen produksi 
pelaku usaha selain ke wilayah yang ditentukan. Memiliki kapasitas 
produksi 1.200.000 ton, volume produksi 1.047.200 ton, volume 
penjualan 1.041.808 untuk tahun 2009, pelaku usaha ini memiliki 
pangsa pasar sebesar 2.72%.9

PT Semen Gresik (Persero) 
Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1969 dengan nama Perseroan 

PT Semen Gresik (Persero), pelaku usaha yang berkedudukan dan 
berkantor pusat di Surabaya ini menggali/dan atau mengolah bahan-
bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok yang diperlukan guna 
pembuatan semen atau produk lainnya, mengolah bahan-bahan 
pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (portland, semen 
putih dan lainnya) serta mengolah berbagai macam semen atau 
produk lainnya atau lebih lanjut menjadi barang-barang jadi lebih 
bermanfaat. 

Dengan lokasi pabrik di Surabaya, pelaku usaha bekerjasama 
dengan distributor dalam memasarkan produk yang dihasilkannya 
dan menguasai 23.93% pasar di 2009, dengan kapasitas produksi 
8.600.000 ton, volume produksi 9.246.590 ton, volume penjualan 
9.155.539 untuk tahun 2009. 10

PT Semen Andalas Indonesia(PT Lafarge Cement Indonesia) 
PT Lafarge Cement Indonesia (Lafarge), merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang dahulu bernama PT Semen Andalas 
Indonesia yang didirikan pada tahun 1984 dan berkedudukan di 
Medan Sumatera Utara, Indonesia. Pada tahun 2007 rekonstruksi 
pabrik dilakukan di Aceh. Dengan pangsa pasar sebesar 4.05%, 
pelaku usaha memiliki kapasitas dan volume produksi dalam 

9  Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 27
10  Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 31
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rekonstruksi dengan volume penjualan 1.549.000 pada tahun 200911

PT Semen Tonasa
PT. Semen Tonasa (ST), merupakan badan usaha berbentuk 

badan hukum yang didirikan pada tahun 1960, dibangun berdasarkan 
Ketetapan MPRS pada tahun 1968. Dengan saham terbesarnya 
dimiliki oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, pelaku usaha yang 
berkedudukan di Biringere-Pangkep Sulawesi Selatan, dan 
melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri semen, memiliki 
pangsa pasar sebesar 9.30%, kapasitas produksi 3.480.000 ton, 
volume produksi 3.771.540 ton, dan volume penjualan 3.769.312 
untuk tahun 200912

Semen Padang 
Berdiri pada tanggal 18 Maret 1910 oleh swasta Belanda dengan 

nama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij. 
Mulai berproduksi pada tahun 1913 dengan kapasitas 22.900 ton/
tahun. Pada tahun 1939 pernah memproduksi semen sebanyak 
170.000. Setelah melalui banyak proses, pada tahun 1971 melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1971 ditetapkan status Semen 
Padang menjadi PT (Persero), memiliki kapasitas produksi 5.900.000 
ton, volume produksi 5.364.706 ton, dan volume penjualan 5.516.022 
untuk tahun 200913

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 5 
326/MK.016/1995, Pemerintah melakukan konsolidasi atas 3 (tiga) 
pabrik semen milik Pemerintah yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen 
Padang dan PT Semen Gresik yang terealisasi pada tanggal 15 
September 1995, sehingga saat ini pelaku usaha berada di bawah PT 
Semen Gresik. Memiliki packing plant di Aceh, Medan, Batam, 
Tanjung Priok dan Banten, pelaku usaha membangun packing plant 

11 Dikutip dariputusan 01/2010 halaman 37
12 Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 39
13 Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 43
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di Dumai dan direncanakan akan membangun packing plant di 
Lampung. 

PT Semen Bosowa Maros
PT Semen Bosowa Maros (SBM) merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang mulai beroperasi pada tahun 1999, 
berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dan melakukan 
kegiatan usaha dalam bidang industri semen, perkapalan, transportasi 
darat, dan ready mix. Dengan pangsa pasar sebesar 2.72%, kapasitas 
produksi 1.800.000 ton, volume produksi 1.482.057 ton, dan volume 
penjualan 1.793.231 untuk tahun 2009.14

Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia
Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat 
UU No. 5 Tahun 1999 memiliki visi “Terwujud Ekonomi Nasional yang 

mewujudkan visi tersebut di atas, KPPU mempunyai misi meliputi 
pencegahan dan penindakan, dan internalisasi nilai-nilai persaingan 
usaha dan penguatan kelembagaan sebagai berikut:
1. 

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya 
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil

3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

4. 

14 Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 48
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Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Industri Semen di 
Indonesia 
Laporan Tentang Indikasi Terjadinya Kartel 
Posisi Dewan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (PP 
REI)

Tingginya harga yang ditetapkan oleh industri semen sehingga 
mengakibatkan semakin mahalnya biaya properti, menjadi alasan 
utama PP REI mengadukan masalah kartel perdagangan semen 
yang bertindak dalam monopoli kepada KPPU. Mengingat komponen 
semen dalam sebuah bangunan memiliki kontribusi 20 persen dari 
total biaya konstruksi dan kontribusi 50 persen dari total biaya material 
mentah, jelas akan mempengaruhi harga properti di Indonesia. PP 
REI juga berharap adanya pengaturan yang lebih bisa menjamin 
harga semen di Indonesia tidak lebih mahal dari negara lain.

“Karena proyek banyak yang menggunakan semen, kami rasa 
ada kejanggalan terutama masalah harga yang terus naik dari tahun 
lalu,” ujar Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, 
Teguh Satria di Kantor KPPU.15 Berdasarkan perbandingan harga 
semen Portland di beberapa negara pada 2008, harga semen dalam 
negeri Indonesia memang jauh lebih tinggi dibanding dengan negara-
negara lain di dunia. Harga semen per-2008 tercatat sebesar USD91 
per ton, dan semakin meningkat tajam dengan menyentuh harga 
USD100 per ton di 2009 ini. Sedangkan di Malaysia per-2008 harga 
semen tercatat hanya USD75 per ton, China USD75 per ton, dan 
India USD67 per ton. Harga tersebut sangat kontras dengan harga 
yang ditetapkan untuk ekspor yang hanya sebesar USD50-55 per 
ton. Tentunya hal ini dinilai miris untuk harga di dalam negeri. Padahal 
setiap tahunnya pembangunan properti memegang peranan vital, 
karena permintaan rumah setiap tahunnya semakin meningkat. 
Idealnya, harga semen bisa berada dalam kisaran USD70-75 per ton.

Menurut Teguh, ada indikasi kesepakatan harga dan volume 

15 Kontan, http://Kontan.co.id/9 Juni 2009/ 06.11 WIB, diakses 27 Oktober 2016
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produksi, sehingga persaingan pasar mengendur. Untuk itu pelaku 
usaha sektor properti mendesak agar KPPU menyelidiki indikasi 
tersebut. Semen merupakan barang murah namun bobotnya yang 
berat mengakibatkan mahalnya ongkos angkut. Ia mencontohkan, 
kebutuhan semen untuk konsumen di Papua masih dipasok dari 
Gresik. Ke depan, sebaiknya pemerintah membuka perizinan untuk 
investasi produksi semen dengan skala kecil di daerah.

Posisi Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
James Riady, Wakil Ketua Umum KADIN bidang properti dan 

industri memprediksi, jika harga semen tak kunjung stabil, maka 
berbagai proyek properti bakal mangkrak terutama proyek seperti 
rumah susun sederhana dan rusunami yang penggunaan semennya 
cukup tinggi. “Untuk properti kelas menengah mungkin tak terlalu 
besar efeknya hanya dari sisi harga yang akan naik. Tapi untuk proyek 
seperti rumah sangat sederhana dan rusunami sangat besar 
pengaruhnya karena hampir 50-60% persen semen berkontribusi 
untuk tiap unit yang dibangun,” ujarnya.16

Pencegahan kartel dan penurunan harga semen ke tingkat yang 
lebih wajar akan mempercepat pembangunan infrastruktur, industri 
hilir dan properti. Saat bertemu dengan pimpinan KPPU, James 
memaparkan data-data yang mengindikasikan adanya praktik kartel 
semen. Diantaranya harga semen yang terus naik, sehingga menjadi 
lebih mahal dibandingkan harga semen di negara-negara lain. 
Dengan harga rata-rata pada 2008 sebesar USD91 per ton atau 
setara Rp 924.833 (kurs tengah BI Rp 10.163), maka semen di 
Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara lain, seperti 
Malaysia, Tingkok, Pakistan, India, bahkan negara-negara maju 
seperti Spayol, Amerika Serikat, amupun Perancis. Ironisnya harga 
semen asal Indonesia yang diekspor oleh beberapa produsen justru 

16  Kontan, 27 Oktober 2016, http://m.kontan.co.id/news/kartel-semen-bikin-industri-
properti-sulit-bangkit
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lebih murah dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri.
Harga semen tersebut tidak sejalan dengan harga energi (batu 

bara) yang justru cenderung turun. Pada Juni 2008, saat harga batu 
bara mencapai level USD150 per ton, harga semen di kisaran Rp 
38.500 per sak (50 kilogram). Kemudian saat harga batu bara turun 
pada Oktober 2008 menjadi USD 92 per ton, harga semen justru naik 
ke Rp 41.750 per sak. Dan ketika Januari 2009 harga batu bara 
kembali turun ke USD57 per ton, harga semen justru melonjak hingga 
Rp51.750 per sak.

Konsep Kartel dan Proses Pembuktian Menurut Ahli
Secara konsep, kartel adalah agreement untuk menyepakati 

dalam menentukan harga maupun pasar untuk tujuan bersama. 
Dalam kartel harus ada perencanaan dalam suatu program, ada 
kesepakatan dan ada proses untuk memonitor efektivitasnya 
sehingga harus ada koordinasi sebagai bukti implementasi. Untuk 
membutikan adanya dugaan kartel dibutuhkan dua alat bukti yaitu 
yaitu direct evidence dan indirect evidence.

Direct Evidence dan Indirect Evidence
Direct evidence dapat berupa dokumen cetak biru proses kartel 

dan ada dokumen kesepakatan mengenai bagaimana pelaksanaan 
dan monitoringnya. Sementara untuk membuktikan indirect evidence 
dapat dilakukan analisis ekonomi terhadap kecenderungan yang 
terjadi di lapangan. Indirect evidence dapat ditunjukkan dengan harga 
dan harga yang dievaluasi dalam trend non-transitory dalam jangka 
panjang yang bisa diduga.

Contoh direct evidence yaitu adanya dokumen tertulis yang 
mengindikasikan adanya perjanjian antar pihak. Contoh perjanjian 
tidak tertulis adalah, setelah pelaku usaha menaikkan harga maka 
dianggap sebagai salah satu perjanjian tidak tertulis (harga yang 
digunakan dari hasil angket). Selain itu terdapat indikator lain yaitu 
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baik dari survei maupun pendapat orang-orang dan mengarah pada 
suatu angka maka dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak tertulis. 

Hal lain dalam direct evidence harus ada angka yang dijadikan 
patokan/indikasi sehingga semua produsen mengacu pada angka 
tersebut. Pendapat para ahli adalah bahwa terdapat economic 
evidence dan indirect evidence. Evidence by conduct ada harga naik 
secara tidak normal, parallel price, dan facilitating prices. Struktur 
evidence contohnya ada standardize dan homogenize product. Bila 
sinyal-sinyal komunikasi tersebut tidak menunjukkan adanya angka 
tidak dapat dikatakan tacit, harus mempertimbangkan factor-faktor 
terjadinya paralel price.

Motivasi Pelaku Usaha Dalam Kartel
Para ahli menyatakan bahwa motivasi pelaku usaha melakukan 

kartel adalah untuk memaksimalkan keuntungan, dan motivasi kartel 
bukan semata-mata untuk memperoleh excessive profit tapi juga 
kontinuitas dari eksistensi masing-masing pelaku dan didukung 
assymetric information yang sangat luas.

Tentang Oligopoli 
Di dalam oligopoli yang simetris, perusahaan tidak dapat 

menaikkan harga untuk memaksimumkan keuntungan tanpa diikuti 
oleh pelaku usaha pesaing. Hal tersebut disebabkan naluri bisnis. 
Bahwa excessive profit dapat terjadi pada kondisi persaingan karena 
ada Shortage.

Adapun terjadinya pola harga yang sama harus dibuktikan dari 
direct evidence (pembuktian apakah ada bukti tertulis atau tidak) dan 
indirect evidence (analisa pasar dan analisa struktur harga). Apabila 
harga naik secara serentak belum tentu bisa dikatakan sebagai price 
fixing, harus ditentukan terlebih dahulu teritorial market dan product 
market, apakah ada substitusinya atau tidak. 
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Tindak Lanjut KPPU atas Laporan Dugaan Kartel

Pembentukan Tim Khusus yang Menghasilkan Resume 
Monitoring

Sehari setelah menerima laporan dari Dewan REI dan KADIN, 
Ketua KPPU membentuk tim khusus untuk menelisik dugaan kartel di 
industri semen. “Tim ini bertugas memonitor dan mencari data 
mengenai dugaan kartel semen ini,” ujar Ketua KPPU Benny 
Pasaribu17. Tim itu langsung terbentuk setelah Dewan Pimpinan 
Pusat Real Estate Indonesia (REI) serta Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia (Kadin) mengadukan dugaan kartel semen ke KPPU. 

Dari proses monitoring tersebut Tim memperoleh kejelasan dan 
kelengkapan dugaan yang disusun dalam Resume Monitoring yang 
ditindak-lajuti dalam Gelar Laporan. Menimbang bahwa berdasarkan 
Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai Laporan Dugaan Pelanggaran 
layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Diikuti dengan Tahap 
Pemeriksaan Lanjutan

Pada tanggal 14 Januari 2010 Tim Pemeriksa mulai menjalankan 
tugas yang diberikan oleh Komisi. Hasil Penetapan Pemeriksaan 
Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kemudian 
disampaikan kepada para Terlapor. Selanjutnya dengan ditemukannya 
bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 5 dan 
Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, Tim Pemeriksa merekomendasikan 
kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan 
Lanjutan (25 Februari – 25 Mei 2016) yang dituangkan dalam bentuk 
laporan. Karena dirasa perlu, Pemeriksaan Lanjutan diperpanjang 
untuk periode 26 Mei-7 Juli 2010.

17 Kontan, diakses 27 Oktober 2016, http://industri.kontan.co.id/news/kppu-bentuk-
tim-selidiki-dugaan-kartel-semen
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Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) oleh 
KPPU
Berikut petikan resmi LHPL18:

Para Terlapor diduga mempertahankan pangsa pasarnya di 
Provinsi-provinsi wilayah pemasarannya yang ditunjukkan dengan:
1. Dalam setiap pasar bersangkutan diduga terjadi upaya 

memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang memiliki 
biaya produksi per ton relatif tinggi untuk dapat memasarkan di 
produknya di wilayah provinsi lainnya dengan menjaga harga 
dalam level yang cukup tinggi.

2. Dalam setiap pasar bersangkutan, beberapa pelaku usaha 
memiliki pasokan yang cukup dan biaya per ton yang cukup 
rendah dibandingkan dengan pesaingnya, namun terdapat 
kecenderungan pergerakan harga yang sama yang diduga untuk 
mempertahankan pangsa pasar.

3. Berdasarkan analisa tentang tingkat keuntungan untuk masing-
masing Terlapor dan dengan dikaitkan dengan tujuan dari kartel 
adalah memaksimalkan keuntungan, maka dengan 
memperhatikan perbandingan biaya per ton, sejak tahun 2007 
sampai dengan tahun 2009 diduga terjadi upaya untuk mengatur 
harga pada level yang cukup tinggi untuk mempertahankan 
tingkat keuntungan. 

4. Keuntungan cukup tinggi dan meningkat secara bersama-sama, 
kecuali Terlapor VIII, karena terdapat perbedaan biaya yang 
cukup tinggi sehingga diduga terdapat upaya mengatur harga 
pada harga tertentu untuk menjaga kelangsungan usaha. 

5. 
menunjukkan adanya pergerakan harga paralel.

6. Dugaan terjadinya kartel dan penetapan harga adalah dengan 
mempertimbangkan adanya rapat-rapat di Asosiasi Semen 
Indonesia (selanjutnya disebut ASI) yang menyajikan laporan 

18 Dikutip dari putusan 01/2010 halaman 401
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realisasi produksi dan pemasaran dari masing-masing Terlapor 
serta adanya presentasi dari pemerintah terkait dengan harga di 
masing-masing wilayah ibukota provinsi. Hal ini diduga merupakan 
fasilitas untuk mengatur pasokan dan menentukan harga.

7. Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan terjadi 
pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh: Terlapor I 
(ITP), Terlapor II (HI), Terlapor III (SB), Terlapor IV (SG), Terlapor 
V (Lafarge), Terlapor VI (ST), Terlapor VII (SP) dan Terlapor VIII 
(SBM).

Tanggapan ASI Terkait Proses Penelisikan Kartel Semen
Urip Timuryono, Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 

menyatakan, keputusan KPPU tak akan mempengaruhi kinerja 
industri semen. Urip pun membantah adanya kartel di industri semen. 
“Kartel itu kan kalau ada kerjasama, penetapan harga, penetapan 
pasar. Kami tidak melakukan hal itu,” ujar Urip.19 Menurutnya, selama 
proses pemeriksanaan KPPU berlangsung, pihaknya selalu kooperatif 
dengan memberikan bukti-bukti yang diminta oleh KPPU. Meski 
belum mengetahui keputusan KPPU, namun Urip memastikan akan 
melakukan banding bila putusan KPPU bertentangan dengan 

 
Soal harga yang terus terkerek naik dari tahun 2007 hingga 2009, 
Urip mengatakan hal itu wajar terjadi, karena adanya peningkatan 
biaya gaji pegawai, batubara, serta bahan baku lainnya. Lagipula, ia 
membantah adanya kesamaan harga di antara masing-masing 
produsen. Dalam hal ini, konsumen punya banyak pilihan dalam 
memakai semen yang harganya miring atau mahal. Di sisi lain, 
stabilitas ekonomi yang terjadi tahun ini membuat harga tak bergerak.

19 Tempo, https://m.tempo.co/read/news/2009/06/04/090180049/asosiasi-semen-
tolak-dugaan-kartel
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Intisari Tanggapan Para Pelaku Usaha (Terlapor)
Berdasarkan Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, 

para Terlapor menyampaikan bahwa sampai dengan berakhirnya 
Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya 
bukti-bukti yang sah mengenai terjadinya pelanggaran terhadap 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999. Berdasarkan asas 
hukum universal, ketika suatu lembaga peradilan dan/atau lembaga 
quasi-judicial (seperti misalnya arbitrase ataupun KPPU) tidak 
menemukan bukti mengenai adanya suatu pelanggaran hukum, 
maka terlepas dari adanya dugaan dan/atau indikasi mengenai 
terjadinya pelanggaran hukum, lembaga peradilan itu (termasuk juga 
KPPU) tidak punya pilihan lain kecuali menyatakan bahwa pihak 
yang diperiksa tersebut tidak bersalah atau tidak melakukan 
pelanggaran hukum apapun.

Selanjutnya menurut para Terlapor, untuk membuktikan 
terpenuhinya unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 
5/1999, Majelis Komisi harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang 
secara limitatif diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, yaitu: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk serta 
keterangan Pelaku Usaha.

Berdasarkan kajian terhadap isi LPHL, Terlapor menyimpulkan 
bahwa Tim Pemeriksa menduga adanya perjanjian diantara Para 
Terlapor untuk menetapkan harga dan/atau membentuk kartel 
semata-mata hanya berdasarkan petunjuk yang didapat dari: 

(i) alat bukti tertulis berupa absensi atau bukti kehadiran para 
Terlapor dalam rapat-rapat Asosiasi Semen Indonesia (“ASI“); dan 

(ii) keterangan para pelaku usaha Terlapor I bahwa mereka 
menjadi anggota ASI dan memberikan data produksi mereka kepada 
ASI. 

Karena itu, dalam pembelaannya misalnya, Terlapor I berpendapat 
bahwa jika berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan Tim Pemeriksa, 
maka kesimpulan bahwa terdapat perjanjian penetapan harga dan/
atau pembentukan kartel, maka penarikan kesimpulan tersebut 
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dipandang tidak tepat, karena tidak ada relevansi antara premis-
premis yang ada dengan kesimpulan yang dihasilkan (irrelevant 
conclusion). Bukti tertulis berupa daftar hadir dan keterangan pelaku 
usaha hanya menjadi bukti bahwa para Terlapor mengikuti rapat 
rapat Presidium ASI dan Rapat Bidang Ekonomi dan Bisnis, dan 
bukan membuktikan adanya perjanjian untuk menetapkan harga dan/
atau membentuk kartel. 20

Langkah-langkah yang diambil oleh Majelis KPPU
Menimbang terhadap LHPL dan pembelaan para Terlapor, Majelis 

Komisi berpendapat bahwa indikasi ada tidaknya kartel dan penetapan 
harga sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Harga yang paralel dan eksesif

Dengan menggunakan metode Uji Korelasi Pearson dan Uji 
Homogeneity of Varians, Majelis melihat derajat korelasi antara 
dua variabel (dalam hal ini harga semen Terlapor tertentu dengan 
Terlapor lain) untuk dapat diindikasikan ada tidaknya kemiripan 
harga secara statistik. Majelis komisi berpendapat bahwa pada 
periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2009, terdapat 
variasi harga yang paralel di 14 provinsi di Indonesia: Sumatera 
Utara, Jambi, Riau Kepulauan, Bengkulu, Lampung, Banten, 
Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 
Timur, Bali, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.21

Bahwa untuk membuktikan adanya excessive price digunakan 
metode perbandingan antara harga semen domestik dengan 
harga semen internasional.

2. Pengaturan produksi dan pemasaran
Untuk membuktikan adanya pengaturan pasokan digunakan 
metode perbandingan antara kapasitas produksi dengan volume 

20 Matriks Tanggapan Terlapor yang diringkas dari Putusan KPPU Perkara Nomor 1/
KPPU-I/2010

21  Matrks Proses Analisa Majelis KPPU: Dari LHPL, Tanggapan Terlapor hingga 
Analisa Komisi
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produksi dan volume penjualan dimana Komisi berpendapat 
suatu perusahaan dapat dinilai melakukan pengaturan pasokan 
apabila masing-masing Terlapor memproduksi semen di bawah 
75% dari kapasitas produksi. Pendapat ini didasarkan pada 
pertimbangan adanya pertumbuhan ekonomi dan konsumsi 
semen dalam negeri yang terus positif selama lima tahun terakhir. 
Dari data perbandingan antara kapasitas produksi dan volume 
penjualan menunjukkan bahwa utilisasi kapasitas produksi selalu 
meningkat setiap tahunnya. Dan sejak tahun 2007 utilisasi 
kapasitas produksi berada pada kisaran 73,52% (angka terendah 
pada tahun 2006) sampai dengan 88,01% (angka tertinggi pada 
tahun 2008) dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.22

3. Keuntungan yang Eksesif
Untuk membuktikan adanya keuntungan eksesif, Majelis Komisi 
berpendapat perlu membandingkan rasio keuangan Return On 
Investment (ROI) para Terlapor dengan suatu angka pembanding 
yaitu rata-rata kupon (bunga variabel) obligasi negara berjangka 
10 tahun ditambah dengan insentif bagi perusahaan investor 
untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di luar obligasi 
negara. 
Dengan pertimbangan bahwa rata-rata bunga obligasi berjangka 
10 tahun yang dimaksud adalah berkisar ± 10%, sedangkan 
insentif yang wajar diberikan kepada perusahaan investor 
dimaksud berkisar ± 5% dengan mempertimbangkan berbagai 
resiko berinvestasi di Indonesia sehingga keuntungan eksesif 
terjadi apabila ROI para Terlapor jauh lebih besar dari 15% (Tabel 
166 Rata rata ROI Terlapor).23

4. Tentang Dampak 
Majelis perlu menimbang bahwa menurut Pedoman Kartel, secara 
umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian 
baik bagi perekonomian suatu negara maupun konsumen.

22 Dikutip dari Putusan KPPU tabel 164
23 Dikutip dari Putusan KPPU halaman 414
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Kerugian bagi negara antara lain berupa dapat terjadinya 

penemuan teknologi baru, menghambat masuknya investor baru, 
menyebabkan kondisi perekonomian negara tidak kondusif dan 
kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain yang 
menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat.
Sementara kerugian bagi konsumen dapat berupa konsumen 
membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada 
harga pada pasar yang kompetitif. Barang atau jasa yang 
diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan/atau mutu 
dibandingkan apabila terjadi persaingan yang sehat di antara 
para pelaku usaha serta terbatasnya pilihan pelaku usaha.

Menunggu Keputusan oleh Majelis KPPU
Menurut Benny Pasaribu, keputusan KPPU soal kartel semen 

kemungkinan terjadinya kartel. Indikasi terjadinya kartel bisa dilihat 
dari harga tahun 2007 sampai 2009 yang terus terkerek naik. 
Sementara, pada tahun 2010, sejak KPPU mulai memeriksa kartel 
semen, harga komoditas itu enggan bergerak.24

Majelis Komisi harus segera mengambil keputusan atas penilaian 
mengenai LHPL, Identitas Terlapor, Pasar Bersangkutan dan Pangsa 
Pasar, Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing, Petunjuk Ada/
Tidaknya Kartel, Perjanjian untuk Menetapkan/Mempengaruhi Harga 
dan Dampak, Pembuktian Unsur Pasal 5 UU No. 5/1999, Pembuktian 
Unsur Pasal 11 UU No. 5/1999, Kesimpulan, Pertimbangan Majelis 
Komisi sebelum memutus, saran dan pertimbangan kepada 
Pemerintah serta Penutup dan Diktum Putusan.

24 http://kesehatan.kontan.co.id/news/asi-tunggu-keputusan-kppu-soal-kartel-
semen-1 tanggal 18 Agustus 2010 08:45 WIB
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Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan 
wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai 
berikut:

Tugas
1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 16;

2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 
diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 
28;

4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat;

6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 
Undang-undang ini;

7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang
1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha 

tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat;

2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 
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dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat;

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau 
yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang 
ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat;

5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang 
yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang ini;

7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf 
e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya 
dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau 
alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat;

12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
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Prosedur Pengaduan Sesuai dengan ketentuan UU No 
5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006:

1. Laporan ditujukan langsung kepada Ketua KPPU dengan 
perihal Laporan atau Pengaduan.
Surat laporan dapat dikirimkan melalui alamat berikut ini:
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 DKI Jakarta
Faks. (021) 3507008
Telp. (021) 3507015, 3507016, 3507043

2. Identitas Pelapor
Pelapor mencantumkan identitas lengkap yang dapat dapat 
dihubungi, yaitu setidak-tidaknya mencantumkan:

3. Identitas Terlapor
Pelapor mencantumkan identitas lengkap pihak yang diduga 
melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
Setidaknya mencantumkan keterangan mengenai:

(Pihak Terlapor dapat lebih dari satu).

4. Penjelasan Kronologis Kejadian
Pelapor menjelaskan secara jelas dan lengkap peristiwa-
peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran UU 
No. 5 Tahun 1999. Penjelasan ditulis dengan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar, sederhana serta difokuskan hanya pada 
penjelasan mengenai dugaan pelanggaran.
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5. Dugaan Pasal yang dilanggar
Pelapor menentukan pasal mana dari UU No. 5 Tahun 1999 
yang diduga dilanggar oleh Terlapor. Pelapor juga menjelaskan 
indikasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor untuk 
masing-masing pasal.

www.kppu.go.id

6. Dokumen Pendukung
Pelapor sebaiknya melampirkan dokumen-dokumen yang 
dapat dijadikan alat bukti dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 
1999.

7. Saksi-saksi
Pelapor sebaiknya melampirkan identitas pihak-pihak yang 
dapat dijadikan saksi.
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Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Semen Tahun 2000-2009

Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Semen Tahun 2000-2008

Tahun Konsumsi Semen Pertumbuhan 
Konsumsi Semen

(%)
Jumlah 

(Ton)
Per Kapita 
(Kg/Tahun)

2000 22.331.000 110 18,67

2001 25.744.000 125 15,28

2002 27.233.000 130 5,78

2003 27.539.000 130 1,12

2004 30.208.000 140 9,69

2005 31.487.000 144 4,23

2006 31.975.265 145 1,55

2007 34.172.456 152 6,87

2008 38.087.741 168 11,45

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI)
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Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja, 2008

No Nama Perusahaan Tenaga Kerja 
(orang)

1 PT. S. Andalas Indonesia 625

2 PT. S. Padang 2.464

3 PT. S. Baturaja 436

4 PT. Indocement T.P. 7.401

5 PT. S. Holcim Indonesia 2.258

6 PT. S. Gresik 2.377

7 PT. S. Tonasa 1.727

8 PT. S. Bosowa Maros 800

9 PT. S. Kupang 251

Total 15.667

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Tabel 3. Pangsa Masing-masing Terlapor (2005-2009)

2005 2006 2007 2008 2009

Terlapor I 29,65% 30,57% 30,88% 31,65% 30,17%

Terlapor II 20,94% 19,03% 20,36% 18,28% 18,78%

Terlapor III 2,84% 2,92% 2,97% 2,79% 2,71%

Terlapor IV 25,10% 24,72% 21,65% 21,93% 23,83%

Terlapor V 3,57% 3,99% 4,10% 4,07% 4,03%

Terlapor VI 8,71% 9,22% 9,67% 8,91% 9,80%

Terlapor VII 12,33% 13,65% 14,15% 13,59% 13,19%

Terlapor VIII 3,17% 3,21% 2,94% 3,60% 4,67%
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Tabel 5. Pangsa Pasar Nasional (2005-2009)

Nasional 2005 2006 2007 2008 2009

Terlapor I 29,74% 30,94% 30,92% 31,91% 30,19%

Terlapor II 25,15% 25,01% 21,68% 22,12% 23,93%

Terlapor III 15,51% 11,80% 14,57% 14,23% 14,01%

Terlapor IV 12,37% 13,80% 14,17% 13,58% 13,08%

Terlapor V 7,91% 8,50% 8,59% 8,42% 9,30%

Terlapor VI 3,58% 4,04% 4,10% 4,11% 4,05%

Terlapor VII 2,85% 2,96% 2,98% 2,82% 2,72%

Terlapor VIII 2,84% 2,94% 2,97% 2,82% 2,72%

Tabel 4. Rata-rata ROI Terlapor

2005 2006 2007 2008 2009 Rata-
Rata

Terlapor I 7,02% 6,18% 9,76% 15,47% 20,47% 11,78%

Terlapor II -4,56% 2,49% 2,34% 3,44% 12,33% 3,21%

Terlapor III 3,10% 4,18% 5,49% 18,46% 25,47% 11,34%

Terlapor IV 13,86% 17,47% 21,08% 24,04% 25,93% 20,48%

Terlapor V - - 3,00% 2,00% 2,00% 2,33%

Terlapor VI 9,17% 12,60% 13,80% 15,85% 17,90% 13,86%

Terlapor VII 7,81% 14,18% 2,76% 20,47% 20,95% 13,23%

Terlapor VIII -5,28% -3,65% -5,23% -4,11% 0,23% -3,61%
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Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Semen

Gambar 3. Kerangka Pengembangan Industri Semen
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Privatisasi VS Non-Privatisasi: 
Simalakama Penyediaan Air Bersih DKI

P
ada 1 Maret 2016, masyarakat mengajukan kasasi pembatalan 
swastanisasi air di Jakarta ke Makamah Agung. Hal ini 
dikarenakan pada Pebruari 2016, Pengadilan Tinggi Jakarta 

Pusat menolak gugatan warga DKI yang ingin membatalkan 
swastanisasi atau perjanjian kerjasama pengelolaan air antara 
Perusahaan Daerah Air Minum (PAM Jaya) atau pemerintah dengan 
Palyja beserta Aetra. 

Sebelumnya, pada 24 Maret 2015 Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat mengabulkan gugatan warga yang tergabung dalam Tim 
Koalisi Hak Atas Air terhadap swastanisasi air di Jakarta. Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa Pemerintah sudah lalai dan 
melanggar konstitusi dalam melakukan pengaturan air sebagai 
barang publik dengan implementasi kebijakan privatisasi air di 
Jakarta1. Menurut Arif Maulana, satu kuasa hukum yang tergabung 
dalam Tim Advokasi Hak Atas Air, pengelolaan privatisasi air, ini justru 
melanggar konstitusi, menyebabkan harga air yang sangat mahal 
dan merugikan Negara. Privatisasi air di Jakarta ini di mulai sejak 
ditandatanganinya kontrak antara PAM Jaya dengan pihak swasta 
atas rekomendasi World Bank kepada Presiden Soeharto tahun 
1997. Saat itu Indonesia, sebagaimana kondisi negara-negara di 
dunia pada umumnya sedang mengalami krisis ekonomi yang serius 
sehingga membutuhkan bantuan dana luar negeri untuk pemulihan 

1 Winarto dan Utami (2016). Kini, Kasus Swastanisasi Air Jakarta di tangan MA. 
Nasional Kontan. Jakarta, diakses pada tanggal 5 Mei http://nasional.kontan.co.id/
news/kini-kasus-swastanisasi-air-jakarta-di-tangan-ma, 2016;
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ekonomi dan membangun proyek-proyek infrastruktur2 3.
Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air melalui Arif Maulana sebagai 

koordinator, sejak dulu kecewa terhadap cara pemerintah mengelola 
air di Jakarta. Bersama kawan-kawannya gabungan dari sejumlah 
lembaga swadaya masyarakat, ia membentuk Koalisi Masyarakat 
Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)Kelompok ini menggugat 
pemerintah melalui citizen law suit (CLS). Pemerintah pusat, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri 
Keuangan, DPRD, PAM Jaya, Aetra, dan Palyja masuk daftar tergugat. 

Menurut Arif, pemerintah lalai dalam memenuhi hak warga negara 
atas air. Ini dibuktikan dengan buruknya pelayanan air dan sulitnya 
akses warga Jakarta terhadap air bersih. KMMSAJ menegaskan 
bahwa air itu hajat hidup orang banyak, sehingga yang mengurus 
harus negara. Oleh karena itu, KMMSAJ berpendapat bahwa kontrak 
pengelolaan air melanggar hukum. Dalam Peraturan Daerah Tahun 
1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta, disebutkan yang berwenang dalam kerja sama dengan 
pihak swasta adalah PAM Jaya atas izin gubernur, DPRD dan badan 
regulator air. Arif juga menekankan adanya kerugian Negara yang 
muncul akibat kontrak itu. Dalam kontrak itu diatur tarif harus naik 
setiap enam bulan sekali. Repotnya, kontrak itu juga menyebutkan 
ada penalti yang besar bila pemerintah memutusnya secara sepihak 
sebelum tahun 2023.45

2 Margareth (2016). Penggugat Kecewa Banding Swastanisasi Air Jakarta Ditolak. 
Merdeka. diakses pada tanggal 5 Mei 2016 http://www.merdeka.com/jakarta/
penggugat-kecewa-banding-swastanisasi-air-jakarta-ditolak.html, 

3 Kruha (2011). Menggugat Praktek Proivatisasi Air di Indonesia. Kruha. diakses 
pada 16 Agustus 2016. 

4 Kruha (2012). Warga Daftarkan Gugatan Pembatalan Kontrak Swastanisasi Air 
Jakarta diakses pada 16 Agustus 2016. http://www.kruha.org/page/id/dinamic_
detil/19/279/Siaran_Pers/Gugatan_Warga_Negara_Menolak_Swastanisasi_Air_.
html

5 Rizal dan Dimas (2013). Siapa Melaba Air Bersih Jakarta. Majalah Detik. diakses 
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Pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta di lain sisi 
berpendapat bahwa tuntutan koalisi agar air dikelola oleh pemerintah 
DKI hanya menyebabkan PAM Jaya akan mengalami kerugian hingga 
triliunan rupiah akibat denda jika melakukan pemutusan kontrak 
dengan pihak swasta. Terlebih lagi kapasitas PAM Jaya belum siap 
untuk menggantikan fungsi PT. Aetra, dan PT. Palyja untuk 
menyiapkan bahan baku air dan mendistribusikannya ke pelanggan. 
Hal ini akan mengakibatkan PAM Jaya tidak akan mampu mengatasi 

hanya 18.000 per detik untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta 
yang diprediksi 27.443 liter per detik pada 2019. 6 

Hingga Juni 2016, keterlibatan swasta dalam pengelolaan air 
menjadi polemik sampai adanya Keputusan Makamah Agung yang 
menjadi penentu terakhir terhadap status swastanisasi ini. Pemerintah 
DKI memiliki waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan 
pengadilan yang akan menjadi penentu apakah privatisasi diteruskan 
atau dilakukan pengambilan alih seluruh aset dan pengelolaan air 
minum di Jakarta. Kedua pilihan tersebut sama sama memiliki 
konsekuensi yang tidak mudah bagi pemda DKI maupun pemerintah. 
Apabila Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Koalisi Air maka 
pemda DKI harus memutuskan kerjasama dengan pihak swasta dan 
harus membayar denda kepada kedua perusahaan asing tersebut 
sesuai dengan pasal pasal perjanjian yang telah disepakai. Selain itu, 
kemenangan gugatan ini juga berdampak pada pemutusan kerjasama 
Perusahaan Daerah Air Minum dengan swasta yang telah berlangsung 
di beberapa daerah seperti Tangerang. Namun bila pemda DKI dan 
pemerintah mampu membuat Mahkamah Agung berpihak pada 

bersih-jakarta.pdf. 
6 Huda (2016). Hari Air Sedunia, PDAM: Jakarta Tak Punya Air . Tempo. diakses 

pada 5 Mei 2016. tps://m.tempo.co/read/news/2016/03/22/083756069/hari-air-
sedunia-pdam-jakarta-tak-punya-air
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tergugat maka artinya Pemda DKI melanggar konstitusi dan harus 
siap menanggung kerugian akibat shortfall sampai berakhirnya masa 
konsesi yang nilainya bisa mencapai Rp. 18,2 Triliun.

1. Pengelolaan Air sebagai Barang Publik
a. Pengelolaan Barang Publik dari sisi aspek legal

Sebagai sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar 
pada pertumbuhan ekonomi, air adalah isu strategis. Apabila 
dipandang dari sisi kebutuhan manusia, air merupakan sarana 
penunjang aktivitas manusia untuk bisa bertahan hidup. Hal ini juga 
dimuat dalam Human Right to Water and Sanitation (HRWS) yang 
diakui oleh General Assembly United Nation pada Juli 2010. Perjanjian 
ini menegaskan bahwa kewajiban negara-negara anggota terhadap 
akses air adalah sebuah kondisi untuk pemenuhan hak untuk 
kecukupan standar kehidupan yang memadai dan erat terkait dengan 
hak untuk mencapai standar kesehatan yang tinggi. 7

Hak manusia untuk air menempatkan tanggung jawab utama 
kepada pemerintah untuk memastikan bahwa orang-orang dapat 
menikmati air dengan aman, mudah diakses dan terjangkau, tanpa 
diskriminasi. Terutama, pemerintah diharapkan mengambil langkah-
langkah untuk menghindari pasokan air yang terkontaminasi dan 
untuk memastikan tidak ada akses air perbedaan antara warga. 

manusia yaitu International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR). Salah satu hak yang diakui dalam 
konvenan dimaksud adalah hak untuk menikmati standar kesehatan 
tertinggi yang didalamnya juga terkait ketersediaan air bersih. 8

7 Nugroho Riant. (2011). Public Private Partnership as a Policy Dilemma. 
International Journal of Administrative Science & Organization. Vol 18 no.3. 

8 Kasim, Helmi (2015). Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga 
Negara Atas Air. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan TIK. 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
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b. Barang Publik yang mempunyai nilai ekonomi
Privatisasi air digunakan sebagai singkatan partisipasi sektor 

swasta dalam pelayanan dan sanitasi air. Partisipasi sektor swasta 
dalam suplai dan sanitasi air adalah kontroversial. Pihak swasta 

investasi dan telah berkontribusi pada perluasan akses air minum. 
Namun sebalik yang tidak setuju (critics), berpendapat bahwa 
partisipasi sektor swasta lebih berdampak pada naiknya tarif dan 
memindahkan sebuah barang publik menjadi barang private. 
Beberapa yakin bahwa privatisasi air tidak cocok dengan kepastian 
hak asasi international atas air. 9

Awal privatisasi air dikenalkan saat negara-negara melakukan 
perundingan di Dublin mengenai penggunaan air untuk sustainable 
development pada tahun 1992. Pertemuan ini juga menghasilkan 
keputusan yang dikenal Dublin Principles, yang menempatkan air 
sebagai barang yang bernilai ekonomi. Hal ini mengakibatkan 
beberapa negara saat itu meningkatkan keterlibatan swasta dalam 
pengelolaan air. 10

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta pengelolaan air minum di 
beberapa negara

Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pengelolaan air 
pada umumnya terbagi menjadi 2 macam yaitu KPS yang diterapkan 
di Inggris, dimana kepemilikan dan pengelolaan air diatur oleh swasta 
dan KPS yang diberlakukan oleh Perancis, yang hanya memberikan 
wewenang kepada swasta dalam pengelolaannya saja sedangkan 
kepemilikan berada di tangan pemerintah. Selain itu, juga ada 
beberapa bentuk privatisasi atau KPS pengelolaan air yang terjadi di 

9 Kasim, Helmi (2015)
10 Wikipedia 2016. Dublin Statement. Wikipedia. 
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beberapa negara yaitu:
a. Kontrak jasa yang biasanya berlaku 6 bulan – 2 tahun untuk 

kegiatan pemasangan dan pembacaan meteran air dan 
operasional stasiun pompa. KPS ini terjadi di Madras (India) dan 
Santiago (Chile)

b. Kontrak manajemen yang fokus pada operasional perusahaan 
dan pemberian layanan. Kota yang memberlakukan KPS 
semacam ini adalah Mexico City dan Tobago

c. Kontrak Sewa-Beli yang memberikan tanggung jawab operasional 
dan pemeliharaan aset pemerintah kepada swasta. Sebagian 
pendapatan dari tagihan diberikan kepada swasta. Konsep KPS 
ini diterapkan di Perancis, Spanyol dan Senegal. 

d. Bangun operasi alih (Build Operate Transfer) yang mengatur 
pihak swasta mengoperasikan aset dan mendapatkan jaminan 
airan dana tunai. Pada akhir kerjasama, swasta mengembalikan 
seluruh aset kepada pemerintah. BOT diterapkan di Malaysia 
dan Cina.

e. Konsesi yang biasanya berjangka 25 tahun dimana terjadi 
pengalihan investasi modal dan pemeliharaan dan operasionalnya 
kepada swasta. Namun penetapan tarif dilakukan oleh pemerintah 
melalui regulasi dan pengawasan. Pemerintah juga bertanggung-
jawab pada penyediaan standar kinerja dan jaminan kepada 
konsesioner. KSP ini diberlakukan di Manila, Buenos Aires 
(Argentina). 11

Dalam pengelolaan air minum, telah banyak contoh kegiatan dari 
beberapa pemerintah kota di beberapa negara. Kegiatan yang telah 
berjalan antara lain adalah peningkatan akses kepada sistem suplai 

penggunaan air melalui pendidikan seperti yang diterapkan di 

11 Kruha .(2011).Privatisasi Air. Kruha. diakses pada 21 September 2015. http://
www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html
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beberapa negara Accra di Ghana, Alexandria di Mesir, Belo Horizonte 
di Brasil, Granada di Nikaragua, Lima di Peru, dan Zaragoza. 
Pemerintah Alexandria melakukan integrasi air perkotaan dan 
perbaikan infrastruktur dasar air minum dan air kotor. 12

Dalam pengelolaan air minum, telah banyak contoh kegiatan dari 
beberapa pemerintah kota di beberapa negara. Kegiatan yang telah 
berjalan antara lain adalah peningkatan akses kepada sistem suplai 

penggunaan air melalui pendidikan seperti yang diterapkan di 
beberapa negara Accra di Ghana, Alexandria di Mesir, Belo Horizonte 
di Brasil, Granada di Nikaragua, Lima di Peru, dan Zaragoza. 
Pemerintah Alexandria melakukan integrasi air perkotaan dan 
perbaikan infrastruktur dasar air minum dan air kotor. 13

2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan air 
minum di Jakarta

Dalam privatisasi air di Jakarta, ada beberapa pihak yang berperan 
dalam menciptakan dilema, antara lain sebagai berikut:
Presiden Indonesia

Pada awal kontrak mulai dirumuskan, Presiden mempunyai peran 
penentu dalam memutuskan keterlibatan swasta dalam pengelolaan 
air di Jakarta. Dengan berjalannya privatisasi, peran Presiden 
Indonesia adalah mengeluarkan beragam kebijakan yang diantaranya 
memberikan legalitas dalam keberadaan privatisasi di Indonesia 

12 Law Watch Forum. Hukum Dalam Pengembangan Air Bersih Sebagai Prasarana 
Vital Publik. Diakses pada 21 September 2016. 

 http://lawwatchforum.com/wp/hukum-dalam-pengembangan-air-bersih-sebagai-
prasarana-vital-publik/

13 Law Watch Forum. Hukum Dalam Pengembangan Air Bersih Sebagai Prasarana 
Vital Publik. Diakses pada 21 September 2016. 

 http://lawwatchforum.com/wp/hukum-dalam-pengembangan-air-bersih-sebagai-
prasarana-vital-publik/
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Menteri Pekerjaan Umum
Dalam privatisasi air, Menteri Pekerjaan Umum bertanggung 

jawab kepada Presiden. Dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum 
menyediakan kajian mengenai kebutuhan air di Indonesia, menyusun 
regulasi dan legalitas dalam menjamin privatisasi air berjalan. 

Gubernur DKI Jakarta
Dari beragam studi,diungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta 

mempunyai peran strategis dalam penentuan keberlangsungan 
privatisasi air. Saat kontrak pertama kali dibentuk, Gubernur Soerjadi 
Soedirdja berperan sebagai wakil pemerintah dan menandatangani 
kontrak. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta memfasilitasi negoasiasi 
antara PAN Jaya dan swasta terutama dalam hal tarif, dimana 
Gubernur DKI Jakarta mempunyai wewenang dalam menyetujui atau 
menolak kenaikan tarif. Gubernur DKI Jakarta juga mengeluarkan 
regulasi yang banyak diantaranya ditafsir mendukung privatiasasi air 
seperti .Gubernur DKI juga berperan sebagai pemimpin dari Badan 
Usaha Milik Daerah seperti PAM Jaya. 14 15 

Direktur Utama PAM Jaya
Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) adalah 

Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengusahaan, 
Berdasarkan Pasal 6 Perda 13 Tahun 1992, tugas pokok PAM Jaya 
adalah segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan 
dan distribusi air serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan 
berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Direktur 
Utama PAM Jaya bertanggung jawab secara langsung kepada 

14 Fitriani, Asri 2010. Analisa Kinerja Privatisasi Pada PD PAM Jaya. Skripsi. 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan 
Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

15 Istianie, Fitria Dian (2014). Analisis “Bargaining Power” Pemprov DKI Jakarta dan 
PT Palyja dalam Negosiasi Kontrak Privatisasi Perusahaan Air. Skripsi. FISIP 
Universitas Brawijaya.
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Gubernur DKI. Direktur Utama PAM Jaya juga melakukan negosiasi 
kontrak bersama dengan pihak swasta. 

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (BPPSPAM)

BPP SPAM dibentuk tahun 2005 dengan maksud untuk membantu 
Pemerintah dalam mencapai terwujudnya air minum yang berkualitas 
baik dan harga terjangkau, keseimbangan kepentingan antara 

minum. BPP SPAM berperan mendorong peningkatan kinerja 
pelayanan SPAM melalui evaluasi aspek keuangan, pelayanan, 
operasional dan sumber daya manusia PAM Jaya, memberikan 
masukan dalam penyusunan kebjakan dan strategi dan 
mengembangkan pola investasi SPAM. Selain itu, BPPSPAM juga 
memberikan analisa dan masukan apakah kontrak kerjasama SPAM 
antara BUMD dan swasta dapat dibatalkan 16 

World Bank
World Bank adalah organisasi internasional yang meminjamkan 

dana dan mengenalkan konsep air sebagai barang ekonomi. World 
Bank memberikan rekomendasi privatisasi air kepada Indonesia 
selaku peminjam dana. World Bank mengeluarkan kebijakan “Water 
Resource Management Policy” yang menuntut perubahan sistem 
legal untuk mengupayakan pengelolaan air secara partisipasi dan 
desentralisasi. 

Palyja
PT PAM Lyoinnaise Jaya (Palyja) adalah perusahaan swasta yang 

terlibat dalam kontrak privatisasi air di Jakarta sejak tahun 1997. 
Palyja merupakan perusahaan yang berpusat di Perancis. salah satu 

16 Menteri PEkerjaan Umum (2005). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum
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operator dalam perjanjian kerja sama dengan PAM Jaya. Merujuk 
kepada kontrak tersebut, Palyja diberi kewenangan dalam mengelola, 
mengoperasikan, memelihara, dan membangun sistem penyediaan 
air bersih bagi masyarakat di wilayah barat DKI Jakarta. Palyja juga 
melakukan pelayanan penagihan kepada masyarakat. Palyja juga 
mempunyai hak mengusulkan kenaikan tarif yang perlu dibayar oleh 
pelanggan dan menetapkan imbalan yang mereka terima dari PAM 
Jaya. 

Aetra dan Thames
 PT. Thames merupakan perusahaan yang pertama kali ikut 

menandatangani kontrak 25 tahun dengan PAM Jaya, selain Palyja. 
PT. Thames berada dibawah naungan RWE Thames Water yang 
berpusat di Inggris. Sedangkan PT Aetra adalah nama lain dari PT. 
Thames setelah (95%) saham kepemilikan perusahaan tersebut 
diambil alih oleh Acuatico Pte. Ltd. 

Sama halnya dengan Palyja, PT. Aetra mengelola, mengoperasikan, 
memelihara serta melakukan investasi pelayanan air bersih. Hanya 
saja, Palyja bekerja di wilayah operasional di sebelah barat, 
sementara Aetra di sebelah timur Sungai Ciliwung yang mencakup 
sebagian wilayah Jakarta Utara, sebagian wilayah Jakarta Pusat dan 
seluruh wilayah Jakarta Timur. 17

a. Tahun 1991 – 1997 
Pengelolaan air di Indonesia dengan sistem Kerjasama Pemerintah 

dan Swasta diawali pada tahun 1991 dengan keterlibatan World Bank 
dalam meminjamkan modal sebesar 92 juta dollar untuk membantu 
Indonesia dalam meningkatkan infrastruktur PAM Jaya. Pinjaman 

Pinjaman in merupakan angin segar bagi Indonesia yang saat itu 
keuangannya sedang memburuk akibat krisis ekonomi. Pada saat 
memberikan pinjaman tersebut, World Bank beserta developing 
partner lainnya menyarankan agar Indonesia melakukan kerjasama 

17 Istianie, Fitria Dian (2014).
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dengan pihak swasta. Tidak hanya itu saja, World Bank juga menunjuk 
konsultan untuk memberikan arahan dalam melakukan kerjasama 
PAM Jaya dengan swasta. Keterlibatan swasta ini juga tidak terlepas 
dari pengaruh keputusan Dublin Principles.18

Saran yang diberikan oleh World Bank disambut baik oleh 
Presiden Suharto dengan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri 
untuk menerbitkan Peraturan Menteri No. 20 tahun 1994 yang 
mengecualikan pengelolaan air oleh perusahaan asing. Pemerintah 
perlu menerbitkan PerMen tersebut karena pada UU No.1 tahun 1967 
jo UU No.11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing mengatur 
air sebagai barang publik tidak boleh dikelola oleh perusahaan asing. 

Saat itu, Jakarta membutuhkan percepatan pemenuhan kebutuhan 
air minum karena adanya peningkatan pertumbuhan penduduk. 
Percepatan ini membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga 
Pemerintah memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan mitra 
swasta sebagai investor. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan 
kualitas air yang buruk dikarenakan kurangnya kemampuan pegawai 
PAM Jaya dalam mengoperasionalkan pengelolaan air baik dalam 
hal memproduksi air yang berkualitas maupun memberikan pelayanan 
distribusi air kepada penduduk Jakarta. Kurangnya kemampuan 
pegawai PAM Jaya tidak terlepas dari lemahnya infrastrukstur dan 
keterampilan. Pelayanan PAM Jaya yang dianggap kurang optimal, 
membuat pemerintah perlu mendukung kerjasama dengan mitra 
swasta melalui regulasi lainnya yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor IK.03.03MN/260 tanggal 19 Juli 1995.19

Oleh karena itu, kerjasama dengan mitra asing (public investment) 
menjadi suatu keperluan untuk membangun infrastruktur air minum 

18 Yunita, Riris Tri. (2010). Peranan Bank Dunia Terhadap Privatisasi Sektor Air Di 
Indonesia Pada Tahun 1998-2010. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

19 Ardelia, Marsya Nivita. 2014. Analisis Akses Masyarakat DKI Jakarta Terhadap 
Air Bersih Pasca Privatisasi Air Tahun 2009-2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Universitas Diponegoro Semarang.



47

dan pengelolaan operasionalnya. Kerjasama akhirnya dibentuk pada 
6 Juni 1997 antara PAM Jaya dengan Thames Overseas Ltd (PT. 
Thames PAM Jaya/PT. TPJ) berasal dari Inggris dan pihak lainnya 
adalah Ordeo Suez Lyonnaise de Eaux (PT. Palyja) yang berasal dari 
Perancis. Untuk melancarkan privatisasi air dengan pihak asing, 
maka Presiden menginstruksikan PT. Palyja untuk bermitra dengan 
PT Garuda Dipta Semesta milik Salim Group dan PT. Thames 
menjalin rekanan dengan PT Kekar Pola Airindo milik Sigit 
Harjojudanto. Keterlibatan sektor swasta saat itu diharapkan dapat 
membawa dana segar untuk mempercepat pembangunan dan 

sehingga ketersediaan air masih terjangkau oleh masyarakat20. 

Kontrak 
Perjanjian kerjasama atau kontrak public investment pengelolaan 

air minum di Jakarta disepakati dalam bentuk konsesi dengan masa 
berlaku selama 25 tahun. Isi dari kontrak terdiri dari kalusul mengenai 
target teknis penyediaan air minum seperti sambungan pipa, hak dan 
kewajiban PAM Jaya dan pihak swasta, pelayanan yang harus 
dipenuhi, alokasi resiko, penyelesaian perselisihan, denda dan 
formulasi tarif. 

Terkait hak penyediaan air minum, kontrak mengikat PAM Jaya 
untuk memberikan hak Palyja dan Thames. Untuk cakupan wilayah, 
dalam kontrak diatur bahwa Palyja menguasai pengelolaan di wilayah 
barat Jakarta sedangkan Thames bertanggung jawab di bagian timur 
Jakarta, sebagaimana terlihat pada gambar 1. Sementara untuk hak 
pengelolaan, pada kontrak awal diatur penyerahan sistem penyediaan 
air bersih yang awalnya ditangani oleh PAM Jaya seperti produksi air 
bersih, pembangunan instalasi, treatment plan, jaringan distribusi 

20 Fitriani, Asri 2010. Analisa Kinerja Privatisasi Pada PD PAM Jaya. Skripsi. 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan 
Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.
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pipa air bersih dan pelayanan (pencatatan dan penagihan) kepada 
Palyja dan Thames. Tidak hanya itu, berdasarkan kontrak, pihak 
swasta juga mengambil alih kantor-kantor PAM Jaya. 

Sebagai timbal baliknya, Palyja dan Thames menyanggupi 
pembayaran hutang PAM Jaya sebesar S$ 231 juta, membuat 
sambungan saluran air 757.129 sambungan dan mengurangi tingkat 
keboocoran hingga 35% serta meningkatkan cakupan pelayanan 
hingga 70% penduduk DKI Jakarta. Kontrak konsesi ini juga 
membolehkan pihak swasta memberikan bagi hasil usaha kepada 
pemerintah seperti deviden apabila ada saham pemerintah dalam 
investasi, membayar usage fee atas penyewaan aset PAM Jaya yang 
diserahkan untuk pengelolaan dan membayar hak pengelolaan 
sistem. 21 Namun di lain sisi, pihak swasta juga mempunyai hak atas 

pengelolaan sistem penyediaan air minum. Pada awal kerjasama ini 
berjalan (tahun 1997 – 2001), imbalan ditentukan oleh pihak swasta 
dan dibayarkan oleh PAM Jaya namun tidak berdasarkan kinerja 
perusahaan. Terlebih lagi imbalan air semakin naik setiap periodenya. 
Hal inilah yang memicu kesulitan dan kerugian keuangan PAM Jaya 
akibat kerjasama ini. 22

Dalam kontrak juga menjelaskan denda pembayaran apabila 
terjadi pembatalan atau pemutusan kontrak. Jumlah denda yang 
mesti dibayarkan meliputi akumulasi besaran biaya investasi, biaya 
asuransi dan penghasilan bruto yang diharapkan dari setengah 
periode berjalannnya kerjasama. Ketentuan pembayaran denda 
hanya berlaku bagi PAM Jaya sebagai pembayaran ganti rugi kepada 
Palyja (Suez Environment) dan Thames Water. 

Sedangkan mengenai formulasi tarif, dalam kontrak kerjasama 
diatur bahwa tarif ditentukan berdasarkan tingkat produksi dan 
pelayanan yang disediakan oleh pihak swasta kepada pelanggan. 
Selain itu, kontrak juga mengatur adanya skema kenaikan tarif setiap 

21 Fitriani, Asri 2010
22 Istianie, Fitria Dian (2014).
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enam bulan sekali. Hasil dari penerimaan tarif ini kemudian dibagikan 
kepada pihak – pihak dalam kontrak (PAM Jaya, Thames dan Palyja) 
dan Kementerian Keuangan.23

Melalui kontrak kerjasama, Palyja dan Thames tidak hanya 
membangun instalasi tapi juga merubah sistem pengelolaan air 
menjadi lebih modern dan jangkauan pelayanan yang lebih luas. 
Namun, perubahan ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini PAM 
Jaya memberikan seluruh pengelolaan air kepada pihak swasta. 
Kesepakatan ini memberi kesempatan pihak swasta untuk mengelola 
penyediaan air baku, treatment plant, sistem pendistribusian, 
pencatatan dan penagihan serta pengelolaan kantor-kantor PAM 
Jaya. Akibatnya, fungsi PAM Jaya tergantikan oleh pihak swasta 
yang mengindikasikan adanya privatisasi dalam pengelolaan air 
minum.24

23 Istianie, Fitria Dian (2014).
24 Fitriani, Asri 2010. 

Gambar 1 Pembagian Wilayah Pengelolaan Air di Jakarta23
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b. Tahun 1998 -2005
Pada tahun 1998 telah terjadi krisis moneter dan politik di Indonesia 

dimana terbatasnya pilihan untuk memulihkan ekonomi. Terlebih lagi, 
hutang luar negeri Indonesia terus meningkat karena sebagian besar 
digunakan untuk membiayai sektor publik. Salah satu utang tersebut 
adalah utang kepada World Bank pada Oktober 1998 untuk membiayai 
program penyelamatan PDAM (Water Utility Rescue Program) senilai 
US$ 396.000 dengan rentang waktu 14 Februari 2000 sampai dengan 
31 Juli 2001. 

Pada saat privatisasi dimulai, regulasi Indonesia yang mengatur 
tentang air saat itu adalah UU No.11 tahun 1974 tentang pengairan. 
UU ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman 
sehingga diperlukan UU baru. Untuk itu, pada tahun 1999 Pemerintah 
menyusun Draft UU Pengelolaan Air. Itupun sebagai prasyarat 
pinjaman World Bank kepada Indonesia dalam rangka Water 
Resource Sector Adjustment Loan (WATSAL) sebesar 300 juta US 
dolar untuk mendorong terciptanya deregulasi, liberalisasi dan 
privatisasi pada sektor-sektor penggerak ekonomi. Pinjaman ini 
digunakan untuk mereformasi sumber daya air di Indonesia yang 
salah satunya mereview regulasi pengaturan air. Oleh karena itu, 
pemerintah menunjuk Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Keputusan 
Presiden No.9 tahun 1999 untuk mengawal reformasi dimaksud. 25

Pada kurun waktu yang bersamaan, pemerintah juga membolehkan 
pemilik modal asing untuk menguasai 95% saham dari usaha yang 
dianggap penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak termasuk 
pengelolaan air minum. Legitimasi dari kebijakan ini diatur dalam 
Keputusan Presiden No.96 tahun 2000 yang lalu direvisi menjadi 
Keppres No.118 tahun 2000 (Kruha, 2011). 

Menyusul terjadinya krisis sosial politik dan ekonomi di Indonesia 
antara tahun 1998 hingga 2000, Pemerintah melakukan negosiasi 
kembali kontrak pada tanggal 22 Oktober 2001. Hasil dari negosiasi 
tersebut adalah pengaturan kenaikan tarif yang harus dibayar oleh 

25 Yunita, Riris Tri. (2010).
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pelanggan sebanyak 35%. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif yang 
disepakati tahun 1997 seharusnya naik setiap enam bulan sekali, 
namun pada kenyataaannya, tarif tidak mengalami kenaikan. Setelah 
itu, pada tahun 2003, pemerintah melakukan negosiasi kontrak 
kembali dengan adendum berupa kesepakatan kenaikan tarif sebesar 
40%.  Hingga tahun 2007, kontrak privatisasi air telah mengalami 
addendum sebanyak tiga kali dengan kesepakatan kenaikan tarif 
sebesar Rp. 5850 per meter kubiknya, dari tarif rata-rata awal senilai 
Rp. 1600 per meter kubik.26 27 

Kenaikan tarif ini tidak terlepas dari nilai imbalan yang harus 
dibayarkan oleh Pemerintah. Dalam kontrak, PAM Jaya wajib 
memberikan pembayaran atas hak konsesi yang dimiliki oleh kedua 
perusahan swasta tersebut karena telah menghasilkan air. 
Pembayaran konsesi disebut imbalan air atau water charge. 
Pembayaran konsesi berbeda dengan tarif. Meskipun begitu, 
pembayaran konsesi ini diperoleh dari hasil pembayaran tarif oleh 
pelanggan. Oleh karena itu, agar uang imbalan air ini tetap dapat 
dibayarkan ke pihak swasta, tarif diusahakan naik dan melebihi dari 
water charge.28

Pada tahun 2001, pemerintah juga meminta Asian Development 
Bank (ADB) untuk membantu Indonesia dalam proyek air ini. ADB 
memberikan bantuan teknis dalam rangka Reform of Water Enter 
Prises dengan nilai yang cukup fantastis yaitu US$ 600.000 ( 2001).29

Pasca lima tahun dari perumusan draft UU Pengelolaan Air, 
pemerintah menerbitkan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. UU 

26 Istianie, Fitria Dian (2014). Analisis “Bargaining Power” Pemprov DKI Jakarta dan 
PT Palyja dalam Negosiasi Kontrak Privatisasi Perusahaan Air. Skripsi. FISIP 
Universitas Brawijaya.

27 Y u nita, R iris T ri. ( 2010) .

28 Lako, Andreas dan Ardhianie, Nila. (2009) Privatisasi Air Jakarta: Akal-akalan 
Keuangan dan Dampaknya Bagi Pelanggan. Kruga

29 Yunita, Riris Tri (2010).



52

ini memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan 
pengelolaan air. Secara fundamental, UU ini merubah air yang 
semula berupa public goods menjadi economic goods. Hal ini 
memberikan legitimasi terhadap praktek privatisasi maupun 
komersialisasi air. Selang waktu 1 tahun, Presiden menerbitkan 
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 
Peraturan ini menegaskan perlunya pengerahan dana swasta dalam 
proyek kerjasama penyediaan infrastruktur oleh badan usaha di 
lembaga atau kementerian. 30

c. Tahun 2005 – 2014
i) Kebijakan Pemerintah terhadap Privatisasi Air di Jakarta

Pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan lagi regulasi 
mengenai wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 
menyediakan air minum yaitu Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam klausul regulasi tersebut 
diatur mengenai kewenangan Pemda antara lain adalah untuk 
menetapkan rencana induk pengembangan SPAM, mengawasi dan 
mengevaluasi penyelenggaraan SPAM, memberikan sanksi 
administratif kepada penyelenggara SPAM. Meskipun begitu, Pemda 
DKI lebih fokus pada penentuan tarif air dan menyerahkan masalah 
pelayanan kepada PAM Jaya dan kedua perusahaan swasta.31 

Pada tahun 2007, Pemerintah DKI menyetujui pengambilalihan 
saham PT. Thames oleh dua perusahaan swasta yaitu Acuatico Pte.
Ltd. dan PT. Alberta Utilities. Komposisi saham adalah Acuatico Pte.

30 Sari, Rina Kartika (2011). Klausula Imbalan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara 
Pemerintah Dengan Swasta: Studi Kasus

Perjanjian Kerjasama Antara PDAM DKI Jakarta dengan Pt. Aetra Air Jakarta. Thesis. 
Fakultas Hukum. Universitas Indonesia

31 Aminudin, Cecep dkk. (2011). Transparansi Regulasi Penyediaan Air Minum Di 
DKI Jakarta. Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA)
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Ltd memegang 95% dan PT. Alberta sebanyak 5%. Setahun 
kemudian, pengelolaan air oleh PT. Thames berganti nama menjadi 
PT. Aetra Air Jakarta.32

Sejak kontrak atau konsesi ini diterapkan banyak kebijakan 
Pemerintah yang mendukung privatisasi air. Namun, mulai tahun 
2007, kebijakan Pemerintah mulai berbeda dari kebijakan sebelumnya. 
Pada era Gubernur Fauzi Bowo, pemerintah mengambil langkah hati-
hati dalam merespon kenaikan tarif yang diminta oleh PT. Palyja dan 
PT. Aetra. Gubernur DKI tidak menaikkan usulan kenaikan tarif 
karena menilai bahwa kualitas pelayanan belum dipenuhi. Gubernur 
juga akan meninjau dan mengevaluasi kontrak kerjasama dengan 
kedua mitra swasta tersebut. Hal ini terkait dengan tarif yang 
ditetapkan sudah cukup tinggi sedangkan kualitas pelayanan masih 
rendah. Penolakan kenaikan tarif ini berdampak pada meningkatnya 
utang PAM Jaya kepada Palyja hingga mencapai Rp 239,58 miliar 
pada tahun 2009. 33 

Beberapa pakar menilai bahwa kenaikan tarif tersebut adalah 
kesepakatan untuk menguntungkan pihak Palyja dan pemegang 
saham yang terdiri dari PT Suez Environment (51%), Astratel 
Nusantara (30%) dan Citigroup Financial (19%). Selama beberapa 
tahun, pemegang saham tidak melakukan penyetoran tambahan 
modal untuk pembiayaan dan investasi namun tetap dapat menikmati 
kenaikan nilai ekuitas dan dividen. Pada tahun 2009, kontribusi 
pemegang saham hanya 13,47% dari total aset. Pakar ekonom 
berargumen bahwa jika pemodal memiliki kontribusi yang sedikit, 
maka untuk modal kerja dan investasi dapat melalui setoran modal 
tambahan dari pemilik atau mengundang investor baru sehingga 
tidak perlu meminta kenaikan tarif. Selama beroperasi, Palyja 
mengusulkan kenaikan tarif dengan dalih untuk biaya operasional 
dan investasi. Namun, tarif yang dikumpulkan tidak seluruhnya 
digunakan untuk semua untuk modal kerja, melainkan untuk 

32 Sari, Rina Kartika (2011). 
33 Lako, Andreas dan Ardhianie, Nila. (2009)
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diusulkan karena adanya fin nci  istress dalam Palyja. Dalam hal 
ini, PAM Jaya maupun Pemda DKI tidak melakukan teguran, review 
atau evaluasi atas kenaikan tarif tahun – tahun sebelumnya. Hal ini 
juga tidak terlepas dari kuatnya bargaining power Palyja terhadap 
PAM Jaya dan Pemda DKI dikarenakan kontrak memberikan hak 
monopoli kepada pihak swasta terhadap pengelolaan air sehingga 
pengawasan pun menjadi lemah. Hal ini juga dipekuat oleh Erlan, 
Direktur PAM Jaya saat ini yang bependapat bahwa dengan adanya 
kontrak tersebut, posisi PAM Jaya hanya sebagai pihak yang 
menerima uang setoran dari Palyja dan Aetra. Uang setoran inilah 
yang digunakan untuk mendanai operasional PAM Jaya seperti gaji 
karyawan.34 

Selain menolak kenaikan tarif, kebijakan Pemerintah Daerah yang 
terkesan mengganggu privatisasi air adalah pada saat renegosiasi 
kontrak tahun 2011. Pada saat itu, Gubernur Fauzi Bowo menunjuk 
Maurits Napitupulu selaku Dirut PAM Jaya untuk melakukan 
pembaruan syarat kerjasama untuk tarif, konsesi operator dan 
pengembangan diantaranya usulan tidak ada kenaikan tarif hingga 
kontrak berakhir dan shortfall hingga tahun 2016. Selain itu, Maurits 
juga membekukan rekening penampung tunggakan pelanggan milik 
Palyja yang mencapai Rp.170 Miliar pada Desember tahun 2011. Hal 
ini dilakukan Maurits karena menganggap Palyja tidak dapat 
menjalankan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1993 
tentang Pelayanan Air Minum. Sesuai Perda tersebut, Palyja harus 
menunjukkan bukti berita acara pemutusan layanan bagi yang 
menunggak dan pembayaran penunggakan serta bukti penyambungan 
kembali. Namun Palyja tidak dapat menunjukkan bukti-bukti 
tersebut.35 

34 Erlan (2016). Hasil wawancara dengan Direktur PAM Jaya.
35 Chandra. Bobby, Aprilia. Eka Utami, Megarani. Amandra Mustika. (2011). Tanda 

Tanya di Balik Pemecatan Bos PAM Jaya. Tempo. Diakses pada 25 September 
2016.
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Meskipun begitu, langkah Pemerintah Daerah ini terganjal dengan 
pemecatan Maurits sebagai Dirut PAM Jaya yang belum mencapai 1 
tahun. Hal ini diduga adanya surat yang dikirimkan oleh Gerald 
Mestrallet, Chairman and Chief Executive GDF Suez kepada Menteri 
Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa. Inti surat tersebut adalah 
meminta bantuan Pak Menteri terhadap kesulitan serius dalam 
proses renegosiasi kontrak Palyja dengan PAM Jaya. Seperti yang 
dikutip dalam koran Tempo, Mestrallet menyampaikan “Ada upaya 

termasuk pelanggaran isi kontrak dan menahan rekening tunggakan 
sehingga membawa kebuntuan yang mengancam kontrak itu sendiri”. 
Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Luky Eko Wuryanto 
merespon bahwa permintaan bantuan kepada Pemerintah Pusat 
adalah hal yang “oke-oke saja”. Pemerintah pusat juga mengambil 
kebijakan berhati-hati dalam renegosiasi kontrak dengan Palyja, 
terlebih lagi hal ini juga telah dibahas oleh Dubes Perancis untuk 
Indonesia, Philipe Zeller dengan Pak Menteri. Seperti yang dikutip 
dari Tempo, Luky menyatakan bahwa “Yang penting sekarang 
mencari pihak yang mampu bekerja professional dalam mengawal 
renegosiasi”. Luky juga menambahkan bahwa Suez siap renegosiasi 
kontrak dengan syarat PAM Jaya mencairkan rekening tagihan 
tunggakan.36 

Selain penentuan nilai imbalan, pengusulan kenaikan tarif, strategi 
menghasilkan laba dan renegosiasi kontrak, Palyja juga memiliki 
kewenangan dalam strategi bisnis jangka panjang mereka yang sulit 
untuk dikontrol oleh PAM Jaya. Seperti yang terjadi pada tahun 2012, 
saat Palyja yang diwakilkan oleh Presiden Suez Environment Asia, 
Charles Chaumin menyampaikan rencananya menjual 51%  yang 
dimiliki oleh Suez tanpa ada pemberitahuan kepada Direktur Palyja 

36 Chandra. Bobby, Aprilia. Eka Utami, Megarani. Amandra Mustika. (2012). 
Pemerintah Akui Surat GDF Terkait Palyja. Tempo. Diakses pada 25 September 
2016.
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saat itu Sriwidayanto Kaderi. Strategi PAM Jaya yang saat itu tengah 
melakukan renegosiasi kontrak tidak dapat menunda atau 
membatalkan kesepakatan atau Shares Purchase Agreement (SPA) 
antara Palyja dan Manila Water. 37 Hingga tahun 2013, Gubernur 
Joko Widodo belum memberikan ijin untuk transaksi ini, meskipun 
menurut Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pemda DKI 
setuju saham itu dijual. 38 

Merespon hal ini, Gubernur DKI memanfaatkan momentum ini 
untuk melakukan renegosiasi kontrak. Caranya adalah dengan 
menyetujui penjualan saham palyja kepada Manila Water
yang diutarakan Basuki Tjahaja Purnama yang kala itu masih 
menjabat Wakil Gubernur DKI, ”Penjualan saham Palyja bagian dari 
rencana kami. Celah hukum untuk negosiasi ulang kontrak kerja 
sama hanya bisa dilakukan setelah ada penjualan saham operator,”. 
Langkah ini juga diambil sebagai cara untuk menghindari denda 
akibat dampak pemutusan kontrak. 39

Namun, kebijakan ini banyak ditentang oleh DPRD Jakarta 
sehingga Gubernur DKI melontarkan opsi yang fokus untuk 
menjadikan Pemerintah sebagai sebagai pengelola tunggal air minum 
air di Jakarta. Langkah pemutusan kontrak dengan swasta asing ini 
diambil Gubernur DKI Joko Widodo untuk mendukung gugatan 
masyarakat yang dimotori oleh Koalisi Masyarakat Menolak 
Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Namun Pemda DKI masih ragu 
dengan denda dan dampak hukum dari pemutusan kontrak secara 
sepihak.40 Untuk itu, Gubernur DKI mempertimbangkan opsi lainnya 

37 Megarani, Amandra Mustika (2012). Penjualan Saham Palyja Sudah TErcium 
Awal Oktober. Tempo. Diakses pada 18 Agustus 2016. 

38 Istman MP (2013). DPRD Ancam Tolak Penjualan 51 persen Saham Palyja. 
Tempo. Diakses pada 25 September 2016 

39 Provinsi DKI Jakarta (2013). Pemprov DKI Setujui “Manila Water”. Provinsi DKI 
Jakarta. Diakses pada 26 September 2016. http://www.jakarta.go.id/v2/statrec/
detail/2757

40 Husaeni, Azis (2013). KMMSAJ gugat kontrak swastanisasi air Jakarta. Kontan. 
Diakses pada 26 September 2016 http://nasional.kontan.co.id/news/kmmsaj-
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yaitu dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk 
mengakuisisi Palyja. 

Dalam hal ini, Pemda DKI akan menyuntikkan modal Rp 600 miliar 
tahun ini kepada PT Jakarta Propertindo yang salah satunya 
digunakan untuk mengakuisisi PT Palyja melalui pembelian saham 
sebesar 49 persen milik Astratel dalam rangka memudahkan 

dana sebesar Rp 1 triliun kepada PT Pembangunan Jaya untuk 
mendukung akusisi dengan membeli saham 51 persen yang dimiliki 
Suez International. Rencananya, Pemda DKI juga akan melakukan 
pendekatan kepada Astratel Nusantara yang juga terlibat dalam 
pembelian saham Palyja saat itu, untuk proses akusisi. Bagi Pemda 
DKI, segala cara akan dilakukan untuk menghindari denda dan 
dampak hukum akibat pemutusan kontrak maupun dana buyback 
yang sebesar 3,6 triliun rupiah apabila menempuh strategi pembelian 
Palyja oleh PAM Jaya. Sementara pembelian saham oleh kedua 
BUMD akan mencapai nilai akuisisi sebesar Rp. 2,1 triliun. 41

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI memberikan tiga opsi kepada 
Suez Environment sebagai investor mayoritas Palyja. Basuki meminta 
Suez melakukan penyeimbangan kontrak dengan PAM Jaya. 
Alternatif kedua, Basuki akan melaporkan ke arbitrase di Singapura 

akan melakukan penyitaan aset pemerintah yang dimiliki Suez 
Environment. Ketiga opsi tersebut dilontarkan oleh Basuki karena 
Pemerintah Provinsi dan warga DKI Jakarta mengalami kerugian. 

intern  r te o  ret rn (IRR) 
atau pengembalian investasi Palyja sebesar 22 persen, kebocoran 
air hingga 42-45 persen, dan biaya sambungan pipa yang mencapai 

gugat-kontrak-swastanisasi-air-jakarta.
41

Diakses pada 18 Agustus 2016. http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/19/
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Rp 1 juta.42 Renegosiasi juga dilakukan dengan PT. AETRA pada 
tahun 2012. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Acuatico Pte 
Ltd (95 persen) dan PT Alberta Utilities (5 persen) itu akhirnya 
bersedia mengkaji ulang isi kontrak pada Juni 2012. Sejumlah hal 
penting disepakati, antara lain menurunkan IRR dari 22 persen 
menjadi 15,82 persen. 43

Upaya – upaya pemerintah dilakukan untuk merespon keinginan 
koalisi air dan memperkecil dampak dari pembatalan kontrak. Dalam 
hal ini Gubernur DKI khawatir pembatalan kontrak dapat membuat 
Palyja dan Aetra mengambil langkah mengajukan banding ke 
arbitrase internasional dan dinyatakan menang. Hal ini akan 
menyebabkan pemerintah provinsi DKI akan menanggung denda Rp 
3-4 triliun. Selain itu, proses arbitrase bisa memakan waktu 2-3 tahun 
sehingga dikhawatirkan operator air bertindak seenaknya dengan 
mengorbankan warga DKI.

Meskipun segala Langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk 
menghadirkan fairness dan legitimising dalam pengolahan air, namun 
koalisi atas air tetap menganggap bahwa cara yg dilakukan 
Pemerintah tidak tepat. Koalisi tetap menuntut agar PAM Jaya 
mengakusisi swasta. Hal ini pun juga didukung oleh keputusan 
pengadilan negeri yg memberi putusan untuk mengakhiri privatisasi 
air dan mengembalikan operasional dan pelayanan distribusi air 
kepada PAM Jaya. 

ii) Gugatan Privatisasi Air
Pada 21 November 2012, warga Jakarta yang tergabung dalam 

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) 

42 Aziza Kurnia Sari (2013). Layanan Air Bersih Buruk, Basuki Ancam Suez 
Environment. Kompas. Diakses pada 

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/19/20234888/Layanan.Air.Bersih.Buruk.
Basuki.Ancam.Suez.Environment

43 Kistyarini (2104). PT Aetra: Sudah ada renegosiasi dengan Pemprov DKI. Kontan. 
diakses pada 30 September 2016 pada http://nasional.kontan.co.id/news/pt-aetra-
sudah-ada-renegosiasi-dengan-pemprov-dki
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secara resmi menggugat Pemerintah dan pihak swasta terkait 
privatisasi air di Jakarta. Gugatan dilakukan melalui Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Pusat. KMMSAJ menempatkan Presiden, Wakil 
Presiden, Menteri PU, Menteri Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta, 
DPRD DKI Jakarta dan Dirut PDAM Jakarta. Sementara pihak swasta 
yang yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta 
ditempatkan sebagai ikut tergugat.44

KMMSAJ berpendapat bahwa konsep privatisasi yang berlaku di 
Indonesia adalah privatisasi yang melanggar konstitusi. Dalam UUD 
tahun 1945, negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk 
melakukan sistem konsesi dimana pemerintah mengalihkan 
tanggungjawabnya secara penuh kepada konsesioner (swasta) 
dalam penyediaan infrastruktur, pemeliharaan pipa, pengumpulan 
air, manajemen distribusi dan pengihan. Pihak swasta mempunyai 
tanggung jawab dalam membangun dan meningkatkan kapasitas 
sistem penyediaan air minum. 

Kerjasama jenis ini seharusnya memberikan kesempatan bagi 
pelanggan untuk mendapatkan pelayanan penyediaan air minum 
yang baik karena ditangani oleh swasta yang secara teori menerapkan 

pelanggan PAM Jaya seperti kualitas air yang keruh, bau dan aliran 
air yang tidak stabil sehingga membuat warga mudah memperoleh 
air pada malam hari tetapi sulit mendapatkan air pada pagi hari. 
Pelanggan juga sering menerima tagihan yang membengkak yang 
dirasakan memberatkan. Tagihan membengkak diduga adanya 
kebocoran pipa distribusi yang biaya keluar airnya harus ditanggung 

ekonomi sebagai penyebab pelanggan membayar lebih dari yang 
seharusnya.45 

44 Kruha (2012). Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Kruha. http://
www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/19/279/Siaran_Pers/Gugatan_Warga_
Negara_Menolak_Swastanisasi_Air_.html

45 Lako, Andreas dan Ardhianie, Nila. (2009)
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Selain itu, pelanggan juga seharusnya menikmati tarif rendah 
karena penentuan tarif diatur oleh pemerintah. Namun demikian, dari 
semenjak kontrak PAM Jaya dengan pihak swasta diberlakukan, 
kontrak ini dinilai tidak memberikan pelayanan yang baik dan tarif 
yang tinggi seperti yang di utarakan oleh KMMSAJ dalam gugatan 
hukumnya.  

Dalam gugatannya, KMMSAJ meminta Pemerintah untuk 
membatalkan kontrak pengelolaan air minum antara PAM Jaya dan 
Palyja dan Aetra Air Jakarta. KKMSAJ menilai bahwa para tergugat 
telah melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa air 
sebagai hal yang diperlukan hajat hidup orang banyak seharusnya 
dikelola oleh negara, seperti yang dinyatakan dalam pasal tersebut 
yaitu “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”. Namun, privatisasi air yang sudah dimulai tahun 1997 masih 
terlaksana hingga sekarang. Para tergugat dengan sengaja 
membiarkan konsesi atau kontrak yang dianggap melanggar 
konstitusi tetap berjalan meskipun kontrak terebut merugikan rakyat 
Jakarta. Konstitusi yang dilanggar tidak hanya UUD 1945 namun juga 
meliputi , UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Perda No. 
13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, Perda 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air 
Minum. 

Kerugian rakyat akibat privatisasi antara lain adalah masih 
terbatasnya akses masyarakat terhadap air yang dikarenakan 
tingginya tarif air sehingga hanya masayarat yang berpenghasilan 
tinggi yang dapat membeli air, masih rendahnya kualitas air yang 
dihasilkan dan masih adanya masyarakat yang belum dapat 
menjangkau air bersih karena belum adanya pemasangan pipa 
ledeng. Gugatan lainnya adalah adanya dugaan korupsi dalam 
pengelolaan air oleh kedua pihak swasta dn PAM Jaya. Yang terakhir, 
KMMSAJ menggugat pembatalan kontrak karena Negara mengalami 
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Selain itu, KMMSAJ juga meminta para tergugat untuk: 
• Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI 
• Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta 

sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1992 dan 
peraturan perundang-undangan lainnya.

• Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta 
sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan 
Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana 

Komentar Umum No. 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite 
Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya

• Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3126/072 
tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No. S-684/MK.01/1997 tertanggal 26 
Desember 199746

d. Tahun 2015-2016
Setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik menjadi 

Gubernur DKI, beberapa strategi dicetuskan untuk mengakhiri 
privatisasi. Awalnya, Gubernur DKI mengusulkan akuisisi Palyja oleh 
PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun strategi 
deprrivatisasi ditolak oleh KMMSAJ yang memberikan penawaran 
mencabut gugatannya apabila Palyja diambil alih oleh PAM Jaya. 
Untuk itu, pada awal tahun 2015, Gubernur DKI menyetujui uji 
kelayakan PAM Jaya dan bersedia menyediakan biaya sekitar Rp. 1 
triliun untuk akusisi saham Palyja. 47

Selang 1 (satu) tahun, Gubernur mengumumkan penggabungan 
PAL Jaya dan PAM Jaya sebagai langkah untuk menyediakan air 
yang terjangkau oleh rakyat. Gubernur berpendapat bahwa dengan 

46 Kruha (2012).
47 Kistyarini (2015). Ahok Minta PAM Jaya Akuisisi Palyja. Kompas. 
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adanya PAL dalam pengelolaan air minum, dapat meningkatkan 
produksi air baku yang berasal dari olahan air limbah . Seperti 
rencana kebijakan sebelumnya, Gubernur DKI akan mempersiapkan 
dana sebagai modal untuk penggabungan 2 Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD). 48

Sementara PAM Jaya berencana tetap menjalankan kerjasamanya 
dengan Palyja dan Aetra. Erlan, Direktur PAM Jaya menilai bahwa 
pembatalan kontrak akan berakibat pada kerugian yang jauh lebih 
besar. Pemda DKI diwajibkan untuk membayar dana buyback sekitar 
3-4 triliun rupiah. Terlebih lagi kondisi PAM Jaya yang belum siap 
untuk melakukan operasional penegelolaan air. Selama kontrak ini 
berjalan, PAM Jaya belum dapat menjalankan perannya sebagai 
produsen yang memproduksi air maupun sebagai pemberi pelayanan 
ke masyarakat. Hampir 19 tahun, PAM Jaya terlena dengan privatisasi 
air yang memberikan kesempatan kepada swasta yang 
menyelenggarakan semua kegiatan mengelola penyediaan air baku, 
treatment plant, sistem pendistribusian, pencatatan dan penagihan 
serta pengelolaan kantor-kantor PAM Jaya. PAM Jaya hanya 
menerima dana pembayaran tarif dari pelanggan yang telah 
dikumpulkan oleh pihak swasta. Terlena dalam jangka waktu yang 
sangat lama, berdampak pada lemahnya kapasitas dan kapabilitas 
PAM Jaya baik dalam skills and knowledge. Oleh karena itu, potensi 
tantangan dan kerugian akan jauh lebih besar apabila pengelolaan 
air diserahkan semuanya kepada PAM Jaya. Untuk itu, PAM Jaya 
berupaya melakukan renegosiasi dengan pihak-pihak swasta untuk 
melakukan pembagian kewenangan dari empat tahap pengelolaan 
air. 

Rencana kebijakan maupun strategi yang akan dilakukan oleh 
Pemerintah peride dibawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahya 

dari keputusan 2 pengadilan yang bertolak belakang. 

48 Ali, Fidel (2016). Ahok Pilih Penggabungan PAM Jaya ketimbang Akuisisi Palyja. 
Kompas. 
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i. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
Setelah hampir tiga tahun berjuang membela hak rakyat atas air, 

pada 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah 
mengabulkan gugatan KMMSAJ. Hasil keputusan PN Jakarta Pusat 
No. 527/PDT.G/2015/PN.JKTPST memutuskan pembatalan kontrak 
antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra Air pada 6 Juli 1997 
beserta pembaharuan kontrak dan addendum-adendumnya sebagai 
berikut:
1. Para tergugat lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak 

asasi manusia.
2. Para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan 

membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merugikan negara 
dan warga Jakarta.

3. Menyatakan PKS antara PAM dan Turut tergugat batal dan tidak 
berlaku.

4. Menghentikan swastanisasi air di Jakarta.
5. Mengembalikan pengelolaan air minum ke Pemprov DKI Jakarta.
6. Melaksanakan pemenuhan hak atas air sesuai prinsip hak atas 

air dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya, serta komentar umum tentang hak atas air.

7. Mencabut surat Gubernur DKI dan Surat Menteri Keuangan RI 
yang mendukung swastanisasi.

Dengan demikian, pengelolaan air juga dibalikkan kepada 
Pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 
tahun 1992.4950   

Berdasarkan hasil keputusan ini dan pembatalan Undang-Undang 
Nomor. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, KMMSAJ 
mengingatkan Pemerintah untuk tidak memberikan ruang kepada 

49 Parikesit, Gangsar (2015).Pengadilan Kabulkan Gugatan Masyarakat Tolak 
Privatisasi Air. Tempo. 

50 Sari, Dimas Novita (2015). Privatisasi Air Di Jakarta: Ini 7 Putusan PN Jakpus.
Kabar24. Diakses pada 30 September 2016. http://kabar24.bisnis.com/
read/20150325/16/415408/privatisasi-air-di-jakarta-ini-7-putusan-pn-jakpus- 



64

swasta dalam melakukan pengelolaan air dan melakukan pelanggaran 
hukum lainnya. 

Dalam hal ini perusahaan Palyja dan Aetra merespon putusan 
hakim pengadilan negeri dengan melayangkan banding ke Pengadilan 
Tinggi Jakarta. Begitu juga dengan Pemerintah Pusat yaitu Menteri 
PU dan Menteri Keuangan yang mengajukan memori banding. Selain 
itu, Menteri PU juga menebitkan Surat Edaran No. 04/SE/M/2015 
yang intinya tetap memberlakukan keterlibatan swasta dalam 
pengelolaan air. Lain halnya dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta 
yang belum berani mengambil sikap karena belum ada putusan 
hukum yang tetap. 51

ii. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta:
Selang 1 tahun dari upaya naik banding, Pengadilan Tinggi Jakarta 

membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Pembatalan ini didasarkan penilaian Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 
yang menytakan bahwa mekanisme tuntutan yang diajukan oleh 
KMMSAJ dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah termasuk 
citizen law suit karena melibatkan swasta yaitu Palyja dan Aetra 
sebagai turut tergugat. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga 
menyatakan bahwa surat kuasa yang digunakan oleh pengacara 
KMMSAJ tidak memenuhi kaidah hukum acara. Dalam menanggapi 
keputusan ini, pengacara KMMSAJ, Arif Maulana berpendapat, 
“Hakim pengadilan tinggi tidak paham gugatan warga negara”, 
“Dalam hukum acara perdata, kedudukan turut tergugat hanya untuk 
kelengkapan para pihak, sehingga putusan pengadilan tinggi yang 
demikian sungguh aneh dan tidak beralasan secara hukum”, terang 
Arif. Sedangkan mengenai surat kuasa, Arif menyampaikan “Kami 
tetap memiliki kedudukan hukum sebagai kuasa, meskipun surat 
kuasa tidak lengkap, tetapi sepanjang kuasa hukum hadir dalam 
persidangan bersama dengan penggugat, maka tetap kami berhak 

51 Lembaga Bantuan Hukum (2015). Pemerintah Ngotot Lakukan Privatisasi Air, 
Warga Somasi Presiden Jokowi. Lembaga Bantuan Humum. 
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dan sah mendampingi penggugat sebagai kuasa”, lanjut Arif.52

Keputusan ini membolehkan kembali praktek privatisasi air di 
Jakarta. Merespon terhadap kekalahan mereka di Pengadilan Tinggi, 
KMMSAJ melakukan upaya naik banding ke Mahkamah Agung. 
Sementara Aetra tetap menjalankan operasionalnya dengan 
menggunakan regulasi Peraturan Pemerintah No.122 tahun 2015 
tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang ditandatangani oleh 
Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI yang dahulu mendukung 
gugatan KMMSAJ. 53 

Gugatan Privatisasi
Pengertian privatisasi dikaitkan dengan pengelolaan dari 

perusahaan publik yang mengelola sumber daya air yang dialihkan 
ke pihak swasta dan tidak dibatasi konsentrasi keterlibatannya. 

cific nstit te eri  
Serikat, “privatisasi adalah penyerahan kewenangan publik yang sah 
atas sumber daya air kepada sektor swasta untuk mengelola, 
memproduksi, dan mendistribusikan air sebagaimana barang 
ekonomi lainnya” seperti yang dikutip dari Buditami (2012). 
Governance yang diatur dalam privatisasi menurut cific nstit te 
Amerika Serikat meliputi:
a. Perencanaan pengembangan modal dan penganggaran 

(termasuk konservasi air dan isu-isu reklamasi sistem 
pembuangan air)

b. Pendanaan pengembangan modal
c. Konstruksi dari pengembangan modal
d. Pengoperasian dan fasilitas

52 Maulana, Arif, Lenggu, Matthew Mitchelle (2016). Tolak Pengelolaan Air oleh 
Asing, Koalisi Masyarakat Daftar Kasasi di PN Jakarta Pusat. Lembaga Bantuan 
Hukum. Diakses pada 30 September 2016 pada 

 http://www.bantuanhukum.or.id/web/tolak-pengelolaan-air-oleh-asing-koalisi-
masyarakat-daftar-kasasi-di-pn-jakarta-pusat/

53 Tambun, Lenny TRistia. (2016). Aetra dan Palyja Siap Hadapi Gugatan Banding 
KMMSAJ. Berita Satu. 
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e. Pemeliharaan fasilitas
f. Keputusan mengenai harga (pricing)
g. Manajemen tagihan (billing) dan pengumpulan pendapatan
h. Manajemen pembayaran terhadap pekerja atau kontraktor 
i. 
j. Establishment, monitoring dan enforcement dari kualitas air dan 

standar-standar pelayanan lainnya. 

Melihat konteks ini, privatisasi air di Indonesia yang berdasarkan 
konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, yang dianggap sebagai barang 
publik, telah berubah menjadi barang ekonomi. Dalam perspektif 
pengelolaan market failure, air yang merupakan barang publik, telah 
ditangani secara berbeda dari yang seharusnya. Privatisasi air yang 
awalnya diusulkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur 
dan memberikan pelayanan air yang berkualitas kepada masyarakat 
telah melebihi kewenangan yang seharusnya. Pakar kebijakan 
mengaitkan hal ini dengan kesalahan dalam implementasi dan 
menfasirkan governance dalam kontrak. 

1. Dilema Privatisasi Air
a. Saat pengambilan keputusan Privatisasi

Pada saat terjadi krisis keuangan di beberapa negara termasuk 
Indonesia, pilihan untuk mendapatkan injeksi dana asing adalah hal 
yang tak terelakkan. Injeksi dana asing ini juga tidak berdiri sendiri. 
Bersamanya, ada persyaratan dan pengembalian dari pinjaman yang 
dikemas dalam bentuk injeksi dana investasi. Persayaratan inilah 
yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk 
mengatur struktur keuangan dan ekonomi negara berkembang agar 
mengikuti pasar global yang kala itu sudah diatur oleh negara-negara 
maju. 

World Bank yang kala itu mengenalkan konsep privatisasi air 
kepada Pemerintah Indonesia adalah organisasi intenasional yang 
mempunyai kebijakan sesuai dengan kebijakan negara-negara 
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anggotanya seperti Perancis dan Inggris yang merupakan negara 
asal Suez Environement dan Thames Water International. Prinsip 
kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara maju adalah 

ease of doing business dan barang ekonomi. 
Bagi negara maju, penerapan prinsip ini penting untuk dapat 
mengintegrasikan bisnis mereka di negara-negara yang berbeda 
sistem perekonomian. Untuk itu, saat World Bank memberikan injeksi 
dana kepada Indonesia, World Bank meminta Indonesia untuk 
menyiapkan regulasi yang bisa mendukung bisnis dari negara-negara 
anggotanya seperti Inggris dan Perancis yang merupakan negara 
asal PT. Thames dan PT PAM Lyoinnaise Jaya (Palyja) dan di 
pengelolaan air di Jakarta.

Dukungan regulasi sebagai wujud reciprocal adalah saat World 
Bank memberikan proyek WATSAL (Water Resource Sector 
Adjutment Loan) senilai US$300 juta pada tahun 1998. Proyek ini 
memaksa pemerintah untuk membuat kerangka regulasi 
menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan. Pencairan pinjaman dilakukan dalam tiga tahap. Tahap 
terakhir diberikan apabila RUU Sumber Daya Air telah disahkan. 

Saat pemerintaah menerima usulan privatisasi, pemerintah 
mendapat desakan dari pemberi dana yang saat itu dibutuhkan oleh 
Indonesia untuk pembangunan ekonomi. Kekuasaan World Bank 
dalam menyediakan dana untuk Indonesia mengakibatkan restruktur 
ekonomi yang membuat pemerintah kehilangan kewenangan dan 
negara kehilangan kedaulatan. Terlebih lagi pada saat keputusan 
privatisasi air di Jakarta dijalankan di tahun 1998 suasana politik, 
ekonomi, dan kultur sangat berbeda dengan saat diajukannya 
gugatan oleh Koalisi Masyarakat atas Air Jakarta. Pada tahun 1998 
privatisasi memang sedang menjadi trend pengelolaan air bersih di 
berbagai negara baik negara berekembang maupun negara maju. 
Selain itu ekonomi Indonesia pada tahun 1998 mengalami krisis 
keuangan sehingga memerlukan bantuan negara donor. Saat ini 
ekonomi negara dan masyarakat relatif stabil sehingga dalam 
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yang sangat kuat sehingga keputusan privatisasi yang diambil tidak 
menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Oleh karena itru, Pemerintah 
saat itu tidak mengaggap penawaran dari World Bank merupakan 
dilema sehingga Pemerintah dengan sangat mudahnya melakukan 
reformasi keuangan dan ekonomi sesuai rekomendasi World Bank. 
Sedangkan saat ini setiap orang lebih mempunyai kebebasan politik 
dan berbicara. Ini mengakibatkan masyarakat mengajukan tuntutan 
kepada pemerintah untuk pemutusan kontrak dengan operator air 
swasta.

Lain hal nya jika Pemerintah tidak menerima pinjaman-pinjaman 
tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap Wolrd Bank juga 
sedikit. Namun, dengan tidak adanya injeksi dana asing maka 
pembangunan Indonesia juga akan terhambat.54

b. Saat Pengambilan Keputusan Kenaikan Tarif 
Kenaikan tarif tinggi yang selalu diusulkan oleh pihak swasta 

sering membawa dilema bagi Gubernur DKI selaku penentu dalam 
persetujuan kenaikan tarif. Apabila Gubernur DKI tidak menyetujui 
usulan kenaikan tarif maka utang PAM Jaya kepada pihak swasta 
akan meningkat karena tarif yang dikenakan kepada pelanggan lebih 
rendah dari imbalan air yang harus diberikan oleh PAM Jaya kepada 
pihak swasta. Namun, apabila Gubernur DKI menyetujui usulan 
kenaikan tarif maka utang PAM Jaya akan berkurang namun di lain 
sisi, opsi ini akan membebani masyarakat. Hal ini terlihat dari 
gambaran utang PAM Jaya kepada PAlyja dari tahun 2005 – 2009 
yang mengalami penurunan dan kenaikan.

 

54 Yunita, Riris Tri. (2010). 
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Ahli ekonom menilai bahwa penurunan dan kenaikan utang PAM 
Jaya ini diakibatkan pada tahun 2004-2007, Gubernur DKI menyetujui 
usulan kenaikan tarif. Sementara pada tahun 2007-2009, usulan 
kenaikan tarif beberapa kali ditolak oleh Gubernur DKI. Kenaikan 
utang PAM Jaya juga disebabkan kenaikan rata-rata imbalan air yang 
dipatok oleh pihak Swasta dari tahun 2004 – 2009 hingga mencapai 
Rp. 7452 per M3. Pihak swasta mengkaitkan kenaikan imbalan ini 
untuk meningkatkan pelayanan atau service dalam penyediaan air 
minum. 55

Melihat dari kerjasama PAM Jaya dan Palyja, beberapa pakar 
menilai bahwa kenaikan tarif yang diusulkan oleh swasta hanya 
bertujuan untuk meningkatkan laba yang sebesar-besarnya.Dari 
hasil keuangan Palyja, diketahui bahwa tarif air PAM Jaya lebih besar 
25%-33,5% dari biaya produksi dan biaya operasi. Selama lima tahun 
(2004  – 2009), laba yang diperoleh Palyja juga sangat memberikan 
keuntungan kepada pemegang sahamnya. Keuntungan juga 

55 Lako, Andreas dan Ardhianie, Nila. (2009)
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diperoleh dari kemampuan direksi Palyja dalam menetapkan nilai 
imbalan yang lebih besar dari biaya operasionalnya.   

c. Saat Pengambilan Keputusan Membatalkan Privatisasi
Seiring dengan gugatan yang dimotori oleh KMMSAJ pada tahun 

2012, Pemda DKI mulai mempertimbangkan opsi pembatalan kontrak 
privatisasi. Penggugat merupakan koalisi sejumlah lembaga 
kemasyarakatan, yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya 
masyarakat diantaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 
Koalisi Masyarakat Untuk Hak Atas Air (KRuHa), Koalisi Rakyat Untuk 
Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), 
Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP), Front 
Perjuangan Pemuda Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota, 
Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menggandeng Lembaga 
Bantuan Hukum Jakarta dan membentuk Tim Advokasi Hak Atas Air, 
yang beranggotakan 12 pengacara. KMMSAJ menggugat Pemerintah 
dan pihak swasta untuk membatalkan kontrak atau kerjasama 
privatisasi untuk pengelolaan air. 

Dari mulai rencana injeksi dana Rp 1 triliun ke PT. Pembangunan 
Jaya untuk mengambil alih saham Suez Environment dan Rp 600 
miliar ke PT. Jakarta Propertindo untuk membeli saham Asratel 
hingga penyiapan penggabungan PT. PAL dan PT. PAM Jaya untuk 
mengambil alih Palyja. Langkah pemerintah juga telah mendapat 
dukungan dari regulasi dimana Makamah Konstitusi telah 
membatalkan UU Nomor 7 tahun 2004. 

Hal ini juga berdampak pada tidak berlakunya aturan – aturan 
pemerntah lainnya yang memberi kesempatan kepada pihak swasta 
untuk menguasai pengelolaan air 100% seperti PP No. 16 Tahun 
2005 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Perpres No. 77 
Tahun 2007 (yang diperbaharui dengan Perpres No 111 Tahun 2007 
dan Perpres No 36 Tahun 2010). 

Meskipun demikian, opsi pembatalan kontrak ini dinilai merugikan 
Pemda DKI. Apabila Pemda DKI melakukan pembatalan kontrak, 
dengan membeli semua aset swasta, maka Pemda DKI melalui 2 
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BUMD, PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo 
memerlukan Rp. 2,1 triliun untuk pembelian saham PT. Palyja. Belum 
lagi denda apabila pihak swasta mengajukan langkah hukum ke 
arbitrase internasional dan dinyatakan menang. Polemik yang sama 
juga dihadapi Pemerintah DKI apabila PAM Jaya membeli Palyja 
yang mengharuskan pembayaran buy back sebesar Rp. 3 triliun 
kepada pihak swasta. Hal ini dikarenakan pemilik saham Playja, Suez 
Environnement dan Astratel Nusantara enggan menjual sahamnya. 
Apabila pemerintah tetap melakukan langkah tersebut, maka Palyja 
akan menggugat dan mengajukan denda sebesar Rp 3,8 triliun. 
Langkah Palyja ini sah demi hukum karena hal tersebut diatur dalam 
kontrak. Dalam hal ini, kebijakan akuisisi pihak swasta akan 
mengakibatkan Pemda DKI menanggung biaya yang cukup besar. 

Koridor hukum
Posisi KMMSAJ

Seperti dua mata uang, opsi membiarkan kontrak ini berjalan juga 
dinilai beberapa pakar sebagai strategi yang merugikan negara. 
Pemda DKI dianggap melanggar konstitusi karena sudah tidak 
berlakunya lagi Undang-Undang beserta aturan dibawahnya yang 
membolehkan swasta untuk berkontribusi dalam pengelolaan air. 
Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah 
diwajibkan mengembalikan pengelolaan air minum di DKI dan sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan perundangan 
lainnya. Secara konstitusional, hasil pengadilan negeri ini didukung 
dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat tafsir Mahkamah Konstitusi 
(MK) pada putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 yang 
menyatakan bahwa air adalah res commune atau barang publik, 
sehingga pemerintah wajib menempatkan air bukan sebagai objek 
yang dikenai harga secara ekonomi. Dari hasil legal tersebut diatas, 
Pemda DKI Jakarta selaku pemerintah wajib hadir dalam pengelolaan 
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air di Jakarta baik dalam menyediakan produksi hingga pelayanan 
air. Sedangkan keberadaan pihak swasta sebagai pengelola yang 
menerapkan full cost recovery (seluruh biaya ditanggung konsumen) 
melanggar hukum. 

Plihan Gubernur DKI untuk menangani masalah privatisasi ini 
dengan pendekatan business to business juga dianggap kurang tepat 
oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang konsisiten meminta 
Gubernur DKI Basuki berpijak pada koridor hukum dan konstitusi. 
Metode business to business yang akan diusulkan oleh Gubernur 
Basuki hanya akan membuat air diperdagangkan untuk kepentingan 
segelintir orang. Dalam hal ini, air akan terus dianggap sebagai 
barang ekonomi dan bukan sebagai hak asasi dan hak konstitusi 
warga Jakarta. 56

Selain bertentangan dengan koridor hukum, pembiaran privatisasi 
oleh Pemda DKI justru mengakibatkan kerugian materi bagi PAM 
Jaya. Dari hasil keuangan Palyja 2007 - 2009, ditemukan bahwa PAM 
Jaya mempunyai utang yang terus meningkat setiap tahunnya kepada 
Palyja. Hal ini dikarenakan didalam kontrak adanya ketentuan 
imbalan air yang mesti dibayarkan kepada pihak swasta yang selama 
ini melakukan operasional PAM Jaya. Beberapa pakar berpendapat 
Pemda DKI akan menanggung beban mencapai Rp. 18,2 triliun di 
akhir kontrak. 

Posisi Pemda DKI Jakarta
N a m u n  s e b a g a i  P e m e r i n t a h  D a e r a h ,  G u b e r n u r  D K I  J a k a r t a  t i d a k  

“ t a k e  i t  f o r  g r a n t e d ”  l e g a l i t a s  y a n g  b e r l a k u  m e n g e n a i  p e n g e l o l a a n  a i r .  
S e b a g a i  p e m e r i n t a h  d a e r a h  p a d a  e r a  o t o n o m i  d a e r a h ,  p e r t i m b a n g a n  
e k o n o m i  d a n  k e u a n g a n  k a s  d a e r a h  a d a l a h  h a l  y a n g  s a n g a t  p e n t i n g .  

56 Lembaga Bantuan Hukum (2014). Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta Harus 
Gunakan Logika Konstitusi. Lembaga Bantuan Hukum. Siaran Pers. Diakses 
pada 30 September 2016 pada http://www.bantuanhukum.or.id/web/ambil-alih-
pengelolaan-air-jakarta-harus-gunakan-logika-konstitusi/
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P e m e r i n t a h  p e r l u  m e n g u t a m a k a n  t e r c a p a i n y a  p e n d a p a t a n  a s l i  d a e r a h  
d a r i  b e r a g a m  p e r i j i n a n  y a n g  s a l a h  s a t u n y a  a d a l a h  p e n g e l o l a a n  a i r  
d a n  m e n j a g a  s t a b i l i t a s  k e u a n g a n  k a s  d a e r a h .  A p a b i l a  o p s i  y a n g  d i p l i h  
m e m b u a t  G u b e r n u r  D K I  m e n y e t u j u i  p e n g e l u a r a n  k a s  y a n g  t i d a k  
m e n g u n t u n g k a n  s e p e r t i  p e m b a y a r a n  d e n d a  a k i b a t  p r i v a t i s a s i  a i r ,  
m a k a  h a l  i n i  a k a n  m e m b e r i k a n  k e r u g i a n  k e p a d a  P e m d a  D K I .   

Langkah Gubernur Ahok untuk tetap membiarkan privatisasi 
diselesaikan secara “business manner” juga didukung oleh lemahnya 
citizen law suit dalam perspektif hukum. Peneliti hukum UNPAD 
menyatakan bahwa secara hukum, gugatan yang diajukan oleh 
KMMSAJ tidak sah. Hal ini dikarenakan KMMSAJ bukanlah pihak 
yang ada dalam kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini PAM Jaya, 
Palyja maupun Aetra tidak mempunyai hubungan hukum dengan 
KMMSAJ. Konsekuensinya, KMMSAJ tidak mempunyai landasan 
atau kepentingan untuk menggugat Presiden, Menteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI, PAM Jaya, Palyja dan 
Aetra meskipun dalam bentuk citizen law suit. tidak memiliki hubungan 
hukum. Berdasarkan hukum di Indonesia, pembatalan kontrak hanya 
dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tersebut dalam kontrak. 57

Selain itu, menurut beberapa pemerhati privatisasi air, keberadaan 
privatisasi yang masih dibolehkan oleh Gubernur Basuki ini ternyata 
selaras dengan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi prioritas 
pemerintah Indonesia saat ini. 

Posisi Pemerintah Pusat (Presiden, Menteri Pekerjaan Umum 
dan BPPSPAM)

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI yang dikeluarkan oleh 
Presiden Joko Widodo pada 5 November 2015, Pemerintah Pusat 

57 Mariana, Pamela (2016). Memorandum Hukum Untuk Pt. Palyja Dan Pt. Aetra 
Terhadap Pembatalan Kontrak Pengelolaan Air Dengan Pt. Pam Jaya Oleh 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.527/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst Ditinjau 
Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia. UNPAD.skripsi http://media.unpad.ac.id/
thesis/110110/2011/110110110360_a_5926.pdf
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menjamin keberlangsungan investor swasta yang sudah mempunyai 
izin pengelolaan sumber daya air terutama pihak swasta yang 
bergerak di bidang sektor air minum. Seperti yang dikutip dalam 
Tempo online, menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, Mahkamah 
Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat, UU No. 7/2004 sudah tidak diberlakukan. Setelah 
putusan MK itu, kini pijakan soal pengelolaan sumber daya air kembali 
mengacu pada UU No. 11/1974 tentang Pengairan. Hal ini 
menimbulkan ketidakpastian usaha bagi perusahaan air minum di 
dalam negeri. “Pengusaha banyak yang gamang. Ada yang izinnya 

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memandang perlu 
mengeluarkan kebijakan Paket Ekonomi VI yang membuat investor 
tersebut berada dalam business environment yang kondusif. Dengan 
adanya kebijakan ini, Pemerintah Pusat akan memberikan legalitas 
dan koridor hukum yang pasti dalam pengelolaan penyediaan air 
minum.58 Ketua BPPSPAM Ir. Tamin M.Zakaria Amin, M.Sc, MBA 
menyampaikan bahwa setelah UU No 7 tahun 2004 dibatalkan maka 
pemerintah kembali pada UU No 11 tahun 1974. Namun karena 
kondisi sudah cukup komplek akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 
No 122 tentang sistem penyediaan air minum. Kepastian hukum 
tersebut dituangkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 
tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan oleh Presiden 
Joko Widodo pada 28 Desember 2015. Dalam PP tersebut diatur hal-
hal antara lain:
1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat diselenggarakan 

58 Aria, Pingit (2015). Paket Kebijakan Ekonomi VI Untungkan Perusahaan 
Air . Tempo diakses pada 1 Oktober 2016 pada https://m.tempo.co/read/
news/2015/11/06/090716480/paket-kebijakan-ekonomi-vi-untungkan-perusahaan-
airTempo
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oleh BUMN/BUMD, UPT/UPTD, Keompok Masyarakan atau 
Badan Usaha. Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD dapat 
bekerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip 
tertentu yang salah satunya mengutamakan masyarakat 
berpenghasilan rendah. Hal ini tertuang dalam pasal 42 dan 56. 

2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan 
jaminan ketersediaan dana untuk penyelenggaraan SPAM 
sebagaimana diatur dalam pasal 55.

3. Dalam pasal 56 juga diatur bahwa keterlibatan swasta 
diperbolehkan dalam unit air baku, produksi, distribusi dan dan 
pemeliharaan. 

4. Penentuan tarif didasarkan pada biaya pemeliharaan, bunga 
pinjaman, keuntungan yang wajar dan biaya lain seperti diatur 
dalam pasal 57.

5. Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM antara BUMD dengan 
pihak swasta yang telah berjalan sebelum adanya PP ini, 
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian 
kerjasama atau kontrak. Hal ini dijamin dalam pasal 66.5960

Kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut diatas memberikan 
koridor hukum bagi pelaksanaan privatisasi air di Jakarta. Dengan 
demikian, kebijakan Gubernur Basuki yang membiarkan terlaksananya 
privatisasi air dianggap tidak melanggar koridor hukum. 
Keberlangsungan kontrak hingga tahun 2023 ini pun juga didukung 
oleh BPPSPAM yang merupakan instansi penilai kinerja PAM Jaya. 

Tarif dan keuangan 
Posisi KMMSAJ

Tidak hanya warga yang dirugikan oleh harga tarif yang tinggi dan 
kenaikannya, KMMSAJ berpendapat bahwa Negara juga dirugikan 

59 Presiden Joko Widodo (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
122 tahun 2015 tentang Sistem Peneyediaan Air Minum. 

60 Amin, Tamin M.Zakaria (2016). wawancara
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dengan nilai imbalan yang ditentukan oleh swasta. Benang merah 
yang dapat ditarik saat pihak swasta menolak rencana pembelian 
saham oleh PT. Pembangunan Jaya maupun oleh PAM Jaya karena 

pemegang saham. Hingga saat ini swasta tetap mempertahankan 
tingkat imbalan atau IRR sebesar 22%. Hal ini diduga yang 
menyebabkan tarif air minum di Jakarta relatif mahal dibandingkan 
kota-kota lain di Indonesia dan negara lain.

IRR merupakan sebuah fungsi tingkat bunga dan risiko yang 
logikanya dapat dirubah sesuai dengan perkembangan dan 
kewajaran. Namun, dalam kasus privatiasasi ini, imbalan yang 
diantaranya berupa technical service asstance lebih mengarah pada 
royalti yang harus diberikan setiap tahunnya. Secara akumulasi, 
keuntungan yang diperoleh swasta mencapai 40%. Hal ini jelas tidak 
sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 23/2006 yang mengatur tentang keuntungan yang 
dianggap wajar adalah 10 % Return on Productive Assets (ROPA).61

Keuangan (BPK) Jakarta, diketahui bahwa selama tahun 2008 – 

mencapai 60.72% menjadi Rp. 56.694.596.855 pada tahun 2010. 

Jaya yaitu sebesar Rp. 114.503.399.582. Namun keuntungan PAM 
Jaya ini jauh lebih kecil dibandingkan utang PAM Jaya yang mencapai 
580 miliar pada tahun 2010. 62

61 Nugroho, Riant (2011). Dua Belas Permasalahan Kunci Yang Membuat 
Kerjasama PAM -Swasta Tidak Memberikan Hasil Yang Dikehendaki

62 Buditami, Intias Maresta (2012). Pengawasan Pelaksanaan Privatisasi Air di 
Indonesia dalam Tinjauan AKuntabilitas Publik (Studi Kasus Public Private 
Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta. Skripsi. FISIP 
Universitas Indonesia.



77

Posisi Palyja dan PAM Jaya
Mengenai tariff, Palyja membantah bahwa tariff di Jakarta lebih 

mahal. Sejak tahun 2007, Palyja juga tidak pernah memberlakukan 
kenaikan tarif kepada pelanggannya. Tarif juga dibuat secara struktur 
tidak seperti yang selama ini disampaikan oleh KMMSAJ bahwa tarif 
di Jakarta adalah Rp.7.000 per liter. Nyatanya, tarif yang diberlakukan 

berpenghasilan rendah, tarif yang ditagih adalah tarif air terendah 
yaitu Rp.1.050 untuk rumah tangga sangat sederhana yang 
pemakaiannya dibawah 20m3, nilai tarif ini jauh lebih tinggi dari tarif 
PDAM Bandung yang sebesar Rp. 1.600m3. Sedangkan untuk tarif 
industri, Palyja memasang tarif sebesar Rp.12.000m3. Penetapan 
harga ini didasarkan pada perhitungan tarif progresif yang dilakukan 
PAM Jaya sebagaimana pada lampiran 6. 

Hal inilah yang dijadikan bahan sanggahan oleh Palyja dan PAM 
Jaya bahwa Jakarta memilki tarif termahal dan sangat membebani 
masyarakat. Basuki Purnama yang kala itu masih menjabat sebagai 
Wakil Gubernur DKI juga membenarkan bahwa rakyat DKI mampu 

menggunakannya untuk keperluan usaha dan lainnya. Seperti yang 
disampaikan oleh Dirut PAM Jaya, Erlan yang menggambarkan 
bahwa pemakaian tarif RP.1.050 banyak digunakan untuk usaha cuci 
mobil.636465

Terkait dengan kondisi keuangan PAM Jaya, Erlan menyampaikan 
bahwa saat ini PAM Jaya telah berhasil membayar hutang kepada 
Kementerian Keuangan sebesar 2,11 triliun. Hutang ini adalah dana 

63
35 Bukti Tertulis dan Video. Republika. Diakses pada 30 Spetember 2016 pada 

swastanisasi-air-jakarta-palyja-ajukan-35-bukti-tertulis-dan-video
64 PAM Jaya (2016) Tarif Air Minum. PAM Jaya. Diakses pada 30 September 2016. 

http://www.pamjaya.co.id/pages/info-pelanggan/tarif-air-minum
65 PDAM Bandung (2013). Tarif Air Minum. PDAM Bandung. http://www.pambdg.

co.id/new/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=87
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yang digunakan oleh PAM Jaya dalam membangun jaringan air 
perpipaan dan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. 
Hutang tersebut dibentuk sejak mulainya kontrak dengan perusahaan 
swasta. 66

Posisi BPPSPAM 
BPPSPAM menyampaikan bahwa full cost recovery justru 

menerapkan full cost recovery, juga dilakukan subsidi silang. Begitu 
masuk ke dalam pelayanan pelanggan, maka akan dibagi menjadi 

dibayarkan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan begitu, 
pemakaian komersil yang menggunakan air dalam jumlah yang lebih 
banyak dari domestik akan membayar tariff yang lebih mahal dan 
bisa menutupi biaya dari pemakaian domestic pelanggan ekoomi 
lemah. 67 

Pelayanan kepada pelanggan
Posisi KMMSAJ

Privatisasi menyebabkan pelayanan air bersih tidak optimal. 
KMMSAJ berpendapat bahwa dengan tidak bertambahnya 

Riant Nugroho mengutarakan bahwa selama privatisasi, pelanggan 
dikenakan sebanyak 2 kali dalam bentuk sewa meter. Pihak swasta 
menagih sewa meter setiap bulannya agar apabila ada penggantian 
alat meter, tidak perlu dibebankan biaya lagi. Namun, kenyataannya, 
sewa meter dikelompokkan sebagai biaya investasi. Penarikan ganda 
juga ditemukan dalam bentuk biaya sambungan. Selain itu, ditemukan 
juga penagihan ulang tagihan pada warga miskin di Muara Baru, 

66 PAM Jaya (2016). PAM Jaya Lunasi Utang Rp2,3 Triliun . PAM Jaya diakses pada 
6 Oktober 2016 pada http://www.pamjaya.co.id/detail/berita-berita/617/pam-jaya-
lunasi-utang-rp2-3-triliun

67 BPPSPAM (2016). Wawancara
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Jakarta Utara meskipun sudah 7 tahun tidak memperoleh distribusi 
air.68 

Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia tahun 2012, 
diketahui bahwa pelanggan di kawasan Priok, Jakarta Utara kurang 
mendapatkan pelayanan air yang baik. Kualitas air yang didapat 
keruh, butek ada tanah dan sering tidak mengalir deras dan terkadang 
sering tidak mendapatkan air. Pengalaman yang sama juga terjadi 
pada warga yang tinggal di Jatinegara dan Pejompongan. 69

Posisi PAM Jaya
Adanya perbedaan pelayanan kepada pelanggan mampu dan 

kurang mampu juga tidak dibantah terjadi dalam pendistribusian air. 
Menurut pandangan Direktur PAM Jaya, sifat perusahaan swasta 
adalah mencari keuntungan, maka ada kecenderungan 
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
kemampuan membayar dengan harga lebih tinggi, misalnya sektor 
industri dan perumahan mewah. Namun ini bukan berarti pelanggan 
masyarakat ekonomi rendah tidak mendapatkan akses air minum. 

Posisi Palyja 
Selama pengelolaan air diberikan kepada Palyja dan Aetra, 

pelayanan air juga terlihat lebih baik daripada pengelolaan air yang 
dilakukan PAM Jaya sebelum privatisasi. Dalam bukti yang dihadirkan 
dalam sidang pengadilan negeri, Palyja menunjukkan bahwa 
konsumen cukup puas dengan pelayanan Palyja. Hingga akhir 2013, 
pelanggan Palyja juga bertambah lebih dari 100% dari yang awalnya 
berjumlah 200 ribu. 

Berdasarkan data Laporan Target Teknis dan Realisasi Palyja, 
terlihat bahwa Palyja telah berhasil dalam pencapaian targetnya 

68 Nugroho, Riant (2011). Public Private Partnership as a Policy Dilemma. 
International Journal of Administrative Science & Organization Volume 18, Nomor 
3

69 Buditami, Intias Maresta (2012).
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untuk produksi air bersih, air terdistribusi, air terjual, jumlah 
sambungan dan cakupan pelayanan selama periode 2008 – 2011. 
Meskipun pada tahun 2011, pelayanan Palyja dalam jumlah 
sambungan cakupan pelayanan tidak mencapai target. Paparan 
target teknis dan realisasi pencapaian Palyja menunjukkan bahwa 
Palyja telah memberikan pelayanan seperti yang diharapkan dalam 
kerjasama. 

Melemahkan fungsi PAM Jaya
Posisi KMMSAJ

Perspektif buruk privatisasi juga terlihat dari lemahnya fungsi PAM 
Jaya. Dalam hal ini, PAM Jaya yang merupakan wakil negara dalam 
menjamin hak asasi dan hak konstitusi warga akan air bersih tidak 
menujukkan intervensinya untuk memainkan perannya. Hal ini 
didukung dengan kajia Riant Nugroho mengenai kelembagaan PAM 
Jaya berpendapat bahwa setelah 19 tahun privatisasi ini berjalan, 
PAM Jaya tidak berminat untuk melakukan pengambil alihan peran 
Palyja maupun Aetra baik dari segi operasional maupun saham. PAM 
Jaya tidak juga melakukan perubahan dalam hal governance 
pelayanan dan keuangan pengelolaan air. Privatisasi telah membuat 
PAM Jaya sulit meningkatkan kinerjanya sebagai Badan Usaha Milik 

performa dalam core business mereka. 70 
Privatisasi juga mengakibatkan PAM Jaya enggan untuk 

memberikan sanksi saat Palyja menjual kepemilikan saham dan 
adanya penerbitan obligasi yang ditujukan kepada Manila Water. 
Penerbitan obligasi ini dilakukan tanpa sepengetahuan terlebih 
dahulu kepada PAM Jaya. Palyja berargumen bahwa Palyja tidak 
memerlukan ijin dari PAM Jaya. Pola yang sama juga dilakukan 
Palyja saat mengusulkan imbalan. Palyja berpendapat bahwa tidak 
ada pengaturan yang jelas mengenai governance untuk hal-hal 

70 Nugroho, Riant (2011). Dua Belas Permasalahan Kunci Yang Membuat 
Kerjasama PAM -Swasta Tidak Memberikan Hasil Yang Dikehendaki
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tersebut. PAM Jaya juga enggan untuk memfasilitasi penyelesaian 

Posisi PAM Jaya
Tidak hanya pihak swasta yang menolak akuisi, keengganan juga 

berasal dari PAM Jaya. Menurut Erlan, PAM Jaya selama ini terlena 
dengan pengalihan tanggung jawab kepada pihak swasta yang 
mengakibatkan mereka lemah dalam kapasitas maupun kapabilitas 
teknik produksi, treatmant plan hingga penagihan. Menurutnya, 
kebijakan privatisasi masih diperlukan untuk memperbaiki kualitas air 
yang buruk, membenahi operasional pegawai dan staf PAM Jaya 
serta operasional pengelolaan air minum mulai dari produksi, 
distribusi, pelayanan pelanggan dan sebagianya. Hal ini dikhawatirkan 
justru mengganggu pelayanan air. PAM Jaya dinilai belum siap dari 
sisi teknis untuk mengelola dan melayani penyediaan air bersih untuk 
warga Jakarta karena pegawai yang ada sudah lama tidak menangani 
hal teknis lagi. Erlan mengatakan bahwa pegawai PAM Jaya yang 
memunyai kemampuan teknis diperkerjakan di operator swasta 
sedangkan yang kurang tetap dipekerjakan di PAM Jaya. 

Erland juga mengatakan, kedua operator air swasta selalu 
membayar overhead kantor dan gaji karyawan PAM Jaya sehingga 
kalau kontrak dihentikan PAM Jaya harus dapat membiayai dirinya 
sendiri. Pemda DKI selaku Pembina dari BUMD ini, bertugas 
menjamin ketersediaan dana bagi PAM Jaya. Selain itu, kedua 
operator air swasta juga secara resmi dan rutin membayar setoran 
kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai dana Anggaran dan 
Pendapatan Daerah APBD. Dengan demikian, ketidakberadaan 
pihak swasta ini akan menambah beban biaya bagi PAM Jaya dan 
Pemda DKI. Konsekuensi inilah yang menjadi pertimbangan bagi 
Pemda DKI dalam memutuskan kontrak.71 

71 Erlan 2016 Wawancara
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Posisi BPPSPAM
BPPSPAM juga salah satu yang mendukung privatisasi. BPPSPAM 

menilai bahwa SPAM di Jakarta masih membutuhkan kehadiran 
swasta karena hingga sekarang pengelolaan air dilakukan dari hulur 
sampai hilir dilakukan oleh swasta. Padahal PDAM dibentuk untuk 
melayani masyarakat. Namun dalam kasus di Jakarta, fungsi PDAM 
tidak ada sehingga PDAM tidak tahu menahu dan karyawan PDAM 
tidak bisa masuk dalam pengelolaan SPAM. Untuk itu, kehadiran 

dalam pelayanan air minum.  

Dilema (Closing)
Tetap mempertahankan privatisasi 

Pemda DKI yang berorientasi pada keuntungan untuk pendapatan 
daerah, ingin menangani privatisasi ini melalui business to business. 
Tetapi pertimbangan ini ditentang oleh KMMSAJ yang mengingatkan 
Gubernur Basuki untuk menempatkan air bukan sebagai objek yang 
dikenai harga secara ekonomi. 

Dalam tuntutannya, KMMSAJ meminta Gubernur DKI melakukan 
pemutusan kontrak antara PAM Jaya dan kedua perusahaan swasta 
Palyja dan Aetra. Namun pemutusan kontrak ini dapat membebani 
pengeluaran biaya kas Pemda DKI yang fantastis hingga mencapai 
Rp. 4 Miliar. Di lain sisi, Gubernur DKI juga menyadari jika kontrak ini 
dilanjutkan maka mereka juga tidak dapat menghindari kerugian 
membayar shortfall akibat kesepakatan dalam kontrak. 

Dalam hal ini, keputusan yang Mahkamah Agung mengenai 
persetujuan pembatalan kontrak privatisasi atau melanjutkan 
privatisasi mempunyai konsekuensi yang keduanya mengakibatkan 
meningkatnya beban biaya bagi Pemda DKI Jakarta. 
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P
a d a  N o v e m b e r  2 0 1 5  p e m e r i n t a h  a k a n  m e n e t a p k a n  k e b i j a k a n  
u n t u k  m e n a i k k a n  c u k a i  r o k o k .  K e b i j a k a n  i n i  d i f o r m u l a s i k a n  
d e n g a n  m e m p e r h a t i k a n ,  r e k o m e n d a s i  d a r i  B a d a n  K e b i j a k a n  

F i s k a l  ( B K F )  s e r t a  D i r e k t o r a t  J e n d r a l  B e a  d a n  C u k a i  ( D J B C ) .  R e n c a n a  
p e n e t a p a n  k e b i j a k a n  i n i  m e n g u n d a n g  b e r b a g a i  r e a k s i  d a r i  p e l a k u  
i n d u s t r i  r o k o k  m a u p u n  m a s y a r a k a t  l u a s .  I n t e r v e n s i  p e m e r i n t a h  
m e l a l u i  k e b i j a k a n  c u k a i  r o k o k  m e r u p a k a n  s u a t u  k e w a j i b a n  y a n g  h a r u s  
d i l a k u k a n  s e b a g a i  u p a y a  p e m e r i n t a h  u n t u k  m e l i n d u n g i  s e l u r u h  
m a s y a r a k a t ,  b a i k  d a r i  a s p e k  k e s e h a t a n  m a u p u n  p e r e k o n o m i a n .

Cukai rokok merupakan sumber penerimaan negara yang penting 
dan terus meningkat jumlahnya berdasarkan data kepabeanan Ditjen 
Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan pada tahun 2010 hingga 
20141. Berdasarkan data dari Ditjen Perbendaaharaan Negara pada 
tahun 2010, cukai rokok telah menyumbangkan penerimaan negara 
Rp. 63,3 trilyun, tahun 2011 sebesar Rp.73,25 trilyun, dan pada tahun 
2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 90,55 trilyun. Jumlah 
penerimaan negara ini terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 
Rp.103,57 trilyun dan pada tahun 2014 mencapai Rp. 118,29 trilyun2. 

1 Dikutip dari wawancara dengan Dr. Puspita W.Surono, Staf Ahli Menteri 
Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, pada 27 Mei 
2016 

2 Dikutip dari bahan paparan Marisi Zainuddin Sihotang , Direktur Teknis dan 
Fasilitas Cukai (DJBC) Kemenkeu yang disampaikan pada tanggal 13 Juni 2016
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Trend peningkatan penerimaan negara ini, “sangat mencengangkan” 
karena diatas target penerimaan negara3. 

Pelaku pasar tembakau Indonesia berbentuk oligopoli, dengan 
tiga perusahaan besar, yaitu PT. Gudang garam, PT. Djarum, dan PT. 
Sampoerna/Philip Morris Internasional yang memegang 71% pangsa 
pasar. Sementara itu, industri rokok itu sendiri menyumbang 96,4% 
dari penerimaan cukai di Indonesia, melalui dua perusahaan besar 
yaitu PT. HM Sampoerna Tbk dan PT. Gudang Garam Tbk. Sedangkan 
dari cukai lain seperti etil alkohol maupun MMEA hanya 
menyumbangkan 3,6% penerimaan cukai4. Faktor yang 
mempengaruhi pangsa pasar rokok salah satunya adalah sistem 
cukai bertingkat dan diberlakukannya cukai berdasarkan skala 
produksi, yang bertujuan melindungi perusahaan rokok kretek kecil 
dari persaingan dengan produsen rokok putih yang berskala besar. 
Pada tahun 2011 jumlah perusahaan rokok baik mikro, sedang, 
hingga besar masih berjumlah 1.664 unit perusahaan, dengan jumlah 
tenaga kerja 472.898 orang5. Jumlah perusahaan rokok pada tahun 
2012 telah berkurang menjadi 1.320 unit dan terus berkurang pada 
2013 menjadi 1.206 unit perusahaan6. Dengan melihat kembali 
tingginya jumlah dana penerimaan negara, sebagaimana tersebut 
diatas dan angka serapan tenaga kerja dari industri rokok 
menyebabkan pemerintah perlu turun tangan mengatur perkembangan 
industri rokok. 

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam 
pembukaan kegiatan Indonesia Conference on Tobacco or Health 
(ICTOH), Jumat pagi (30/5) menyampaikan dampak buruk akibat 

3 Ibid. 
4 Dikutip dari wawancara dengan Sarno, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu 

RI pada 13 Juni 2016
5 Diakses dari www.bentoelgroup.com Kajian Singkat Potensi Dampak Ekonomi 

Industri Rokok di Indonesia 
6 Ibid. 
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tembakau dan merokok pada kesehatan masyarakat di Indonesia7. 
Hal tersebut tampak jelas pada hasil kajian Badan Litbangkes tahun 
2013. Hasil kajian menunjukkan telah terjadi kenaikan kematian 
prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 190.260 (2010) 
menjadi 240.618 kematian (2013), serta kenaikan penderita penyakit 
akibat konsumsi tembakau dari 384.058 orang (2010) menjadi 
962.403 orang (2013).8 Satu dari 8 orang yang meninggal adalah 
akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok merupakan non-
perokok atau paling tidak sekitar 25.000 kematian adalah perokok 
pasif. Kematian dini yang dialami oleh setengah dari jumlah perokok 
di Indonesia akan berdampak pada pengurangan jumlah relatif 
angkatan kerja, yang dalam jangka panjang berdampak penting 
terhadap ekonomi karena pengurangan penghasilan. Selain itu, 
proporsi pengeluaran untuk membeli produk tembakau dari rumah 
tangga dengan perokok adalah 11,5%, angka ini lebih besar 
dibandingkan untuk belanja ikan, daging, telur dan susu (11%), 
pembiayaan kesehatan (2,3%), dan biaya pendidikan (3,2%)9. 

Selain itu, biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat dampak rokok 
tidaklah sedikit. Jumlah total biaya yang harus dikeluarkan akibat 
penyakit terkait rokok (PTR) diperkirakan sekitar Rp 39,5 trilyun 
dalam setahun. Angka ini setara 30 persen dari total keseluruhan 
biaya yang dikeluarkan ASKES. Angka ini kemungkinan akan terus 
membesar setara jumlah perokok yang terus meningkat. “Karena itu 
perokok tidak perlu diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) 2014. Jika diikutsertakan, negara bisa bangkrut 
karena menanggung biaya yang begitu besar,” kata Ketua Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), dr. Zainal Abidin, MH pada 
diskusi ‘Gangguan Kesehatan Dan Pembiayaan Penyakit Terkait 

7 Sambutan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam 
pembukaan kegiatan Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH), 
dikutip dari http://www.depkes.go.id/article/view

8 Infodatin, kajian Badan Litbangkes tahun 2013, Kementerian Kesehatan
9 Ibid.
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Rokok, Tanggung Jawab Siapa?’ di Jakarta, Kamis (31/10/2013) 
lalu.10

Usulan dari IDI memang beralasan dengan mempertimbangkan 

usia produktif. Padahal, jumlah perokok Indonesia sebanyak 61,4 
juta orang sebagian besar adalah generasi muda. Sekitar 10-20 
tahun lagi, generasi muda ini akan menjadi lansia dengan berbagai 
penyakit akibat kebiasaan merokok yang pernah dilakukan11. Dengan 
keanggotaan JKN yang dimiliki, maka biaya kesehatan mereka 
ditanggung negara. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi keuangan 
negara.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia 
memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya melalui 
intervensi kebijakan pengendalian tembakau yang tepat. Titik 
keseimbangan kebijakan yang sangat strategis ini harus ditentukan 
agar pemerintah dapat melindungi masyarakat, baik masyarakat 
dalam aspek kesehatan maupun masyarakat dalam kepentingan 
industri tembakau. Hal ini menjadi pertimbangan yang penting bagi 
policy maker, untuk menentukan keputusan apakah akan menaikkan 
tarif cukai atau tidak menaikan tarif cukai. 

Sejarah dan Kebijakan Cukai di Indonesia 
A. Sejarah Cukai Tembakau 

Sejarah cukai di Indonesia berkembang dan dipengaruhi dari luar 
dan dibawa bangsa lain. Pungutan cukai (excise tax) modern pertama 
kali dilakukan bangsa Belanda (Holland) sekitar abad 17. Kemudian 
bentuk pungutan cukai lainnya dilaksanakan oleh Inggris dengan 
menetapkan aturan pungutan cukai secara resmi dalam bentuk 
perundangan pada tahun 1643. Pada tahun 1791 Pemerintah Amerika 

10 Dikutip dari pernyataan dr. Zainal Abidin, MH pada diskusi ‘Gangguan Kesehatan 
Dan Pembiayaan Penyakit Terkait Rokok, Tanggung Jawab Siapa?’ di Jakarta, 
Kamis (31/10/2013). w w w .h e al th .k o m p as.c o m

11 Ibid.
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Serikat pertama kali memberlakukan pungutan cukai terhadap produk 
minuman beralkohol (distilled spirits)12. 

Perkembangan cukai tembakau di Indonesia sudah ada sejak 
bangsa Belanda menjajah di Indonesia. Proses perkembangan cukai 
tembakau yang sudah cukup lama dan panjang, telah mengalami 
penyesuaian mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku saat itu. 
Pada zaman kolonial Belanda pemungutan cukai dilakukan pertama 
kali hanya terhadap minyak tanah, yaitu pada tahun 1886 berdasarkan 
Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249. 
Selanjutnya pungutan cukai lainnya oleh pemerintah kolonial Belanda 
diberlakukan terhadap komoditi tertentu lainnya, sebagai berikut :
1. Alkohol Sulingan, berdasarkan Ordonnantie Van 27 Februari 

1898, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92; 
2. 

en 489; 
3. 

Nomor 517; 
4. 

351.13 

Namun demikian sejarah mencatat, peraturan resmi yang 
sistematis atas pemungutan cukai tembakau tersebut baru terwujud 
menjelang pertengahan abad ke-20. Pemerintah kolonial Belanda 
mengaturnya dalam Staatsblad Nomor 517 Tahun 1932, Staatsblad 
Nomor 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan Staatsblad Nomor 234 
Tahun 1949 tentang ‘Tabaksaccijns Ordonnantie’14. Dalam 
perkembangannya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut 
beserta peraturan pelaksanaannya masih diberlakukan hingga tahun 
1995 meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. 

12 Surono, Sejarah UU Cukai di Indonesia, http//www.bppk.depkeu.go.idwebbc
13 ibid
14 komunitaskretek.or.id/opini/2016/06/sejarah-peraturan-cikini-hasil-tembakau-di-

Indonesia tgl 9  Juni 2016
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Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya ketentuan Pasal II Aturan 

Pemberlakuan ordonansi cukai produk kolonial Belanda pasca 
kemerdekaan Bangsa Indonesia memiliki banyak kekurangan dan 
tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 
1945, dikarenakan antara lain :
• diskriminatif; 
• obyeknya terbatas; 
• 
• 15 

Pengertian diskriminatif adalah adanya pemberlakuan ketentuan 
cukai yang berbeda untuk kelima obyek cukai tersebut apabila diimpor 
dari luar negeri, yaitu untuk gula, hasil tembakau, dan minyak tanah 
dikenai cukai atas pengimporannya sedangkan bir dan alkohol 
sulingan tidak dikenakan cukai. Kondisi lain yang diskriminatif adalah 

untuk Pulau Jawa dan Madura saja, sementara wilayah lain dalam 

pengertian obyek yang terbatas bahwa pemberlakuan ordonansi 
cukai lama hanya terbatas pada kelima jenis barang dan Undang-
undang tersebut tidak memberikan kemungkinan adanya perluasan 
obyek cukai. Hal ini memberikan ruang gerak yang terbatas bagi 
pemerintah untuk menggali potensi penerimaan yang ada, khususnya 
terhadap komoditi-komoditi yang harus dikontrol atau dibatasi 
peredarannya.16

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus melanjutkan 
pemungutan cukai tembakau dalam Undang-Undang (UU) Darurat 
Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau. Undang-
undang ini mengatur harga jual eceran (HJE), pemungutan cukai 
yang diturunkan, dan penetapan golongan-golongan pengusaha 
tembakau yang dibebani kewajiban membayar cukai. Peraturan 

15 Surono, Sejarah UU Cukai di Indonesia, http//www.bppk.depkeu.go.idwebbc
16 ibid
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Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1951 kemudian mengatur penetapan 
besarnya pungutan cukai hasil tembakau, dengan cara melekatkan 
pita cuka warna-warni yang beragam pada beberapa jenis atau 
penggolongan hasil tembakau yang diproduksi. Seperti: cerutu dan 
rokok yang dibuat dengan mesin (sekarang disebut sebagai ‘Sigaret 
Kretek Mesin’ atau SKM).17

Pada tahun 1956, dikeluarkan UU Nomor 16 Tahun 1956 tentang 
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau. 
Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud untuk mengurangi dampak 
semakin banyaknya perusahaan-perusahaan rokok (terutama 
perusahaan-perusahaan kecil skala rumah tangga) yang bangkrut 
akibat tingginya pengenaan cukai tembakau, selain untuk merapihkan 
semua peraturan yang sudah ada mengenai rokok sebagai produk 
hasil tembakau. Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi 
kepada perusahaan-perusahaan rokok, berupa penurunan cukai 
pada jumlah tertentu dan pembebasan cukai atas pengusaha-
pengusaha rokok selama satu tahun (tax holiday).18 

UU baru ini tidak lagi menetapkan cukai berdasarkan HJE per 
bungkus rokok, tetapi pada setiap batang rokok. Kebaikan peraturan 
ini adalah bahwa pengusaha dapat menghitung harga penjualan 
produk mereka dengan cara menghitung jumlah cukai yang 
ditetapkan. Sehingga harga jual ecerannya dapat diubah sewaktu-
waktu, apabila pangsa pasar dari harga bahan baku berubah-ubah 
dengan tidak perlu menambah pita cukainya.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pengaturan cukai rokok atau 
cukai hasil tembakau semakin kompleks dan semakin dipadukan 
dengan semua ketentuan mengenai cukai komoditi lainnya, yaitu 
dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang ini 
kemudian diterapkan melalui berbagai peraturan pemerintah (PP), 
antara lain, PP Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi 

17 Diakses dari repostrory.usu.ac.id/bitstream/123456789/20739/3/chapterIpdf by 
Yunandi.2010

18 ibid
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Administrasi di Bidang Cukai, PP Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin 
Pengusaha Barang Kena Cukai, dan PP Nomor 55 Tahun 1996 
tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan 
Cukai.19

Pada dasarnya, penetapan besarnya cukai pada masa ini 
menggabungkan pendekatan atas dasar HJE dan atas dasar jumlah 
batang rokok yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. 
Reformasi sistem politik dan hukum nasional pada tahun 1998, 
mengakibatkan perubahan dan pembaharuan pada banyak undang-
undang, termasuk undang-undang tentang cukai. Lahirlah UU Nomor 
39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai adalah bukti pembaharuan UU tersebut20.

B. Perkembangan Kebijakan Cukai Tembakau periode 2010 – 
2015

 Pengendalian tembakau di Indonesia “lahir” sebagai salah 
satu solusi terhadap keadaan yang ada. Kebijakan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia (PMK-RI) merupakan salah satu 
bentuk kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk memberi solusi 
terhadap pengurangan konsumen rokok dan meningkatkan 
pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan itu sangat diyakini tidak 
akan memberikan solusi ketika dengan adanya kenaikan tarif cukai 
rokok dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan rokok 
sehingga terjadi pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pembuat dan penentu 
kebijakan (decision maker), dengan Dr. Puspita W.Surono, Staf Ahli 
Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Direktorat Jenderal 
Pajak, pada 27 Mei 2016 dan kemudian dilanjutkan dengan Marisi 
Zainuddin Sihotang, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, proses awal kebijakan PMK RI mengenai 
penentuan tarif cukai hasil produk tembakau yang setiap tahunnya 

19 ibid
20 ibid
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ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian 
nasional dan berbagai pertimbangan lainnya. Proses penentuan 
kebijakan PMK RI cukai hasil produk tembakau, akan bermuara di 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI untuk 
digodok sebelum diputuskan pada November oleh Menteri Keuangan 
RI. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mensikapi 
proses kebijakan penentuan tarif Cukai Hasil Tembakau, melalui 
Marisi Zainuddin Sihotang, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, setiap 
tahun selalu mulai melakukan kajian dan evaluasi mengenai tarif 
cukai tembakau. Skema prosesnya cukup panjang yang dimulai sejak 
bulan april hingga bulan agustus pada saat kebijakan penentuan tarif 
cukai hasil tembakau tersebut menjelang untuk diputuskan di BFK 
Kementerian Keuangan RI. Setelah diketahui penetapan target 
Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) ditentukan di 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DBC 
mengodok usulan tariff cukai, setelah mengakomodasi Instansi 
terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, 
Kementerian Perindustrian, Pelaku Industri Rokok, dan Stakeholders 
lainnya. Proses kegiatan ini sebelum dibawa ke Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) untuk diputuskan oleh Menteri Keuangan RI melalui 
PMK tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. PMK ini diputuskan sekitar 
bulain November setiap tahunnya, untuk menjadi dasar bagi 
pemungutan tarif cukai tahun berjalan berikutnya. 

Pada tahun 2010 pemerintah memberlakukan tarif cukai baru 

menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 7 persen ini bertujuan 
untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mencapai target 

adanya kenaikan ini, maka dipastikan akan ada kenaikan Harga Jual 
Eceran (HJE) yang besarnya tergantung dari kebijakan masing-
masing produsen rokok dengan mempertimbangkan daya beli 
konsumen. Target penerimaan APBN tahun 2010 dari sektor cukai 
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tembakau yakni sebesar 55,9 triiun, selain itu kebijakan ini juga 
bertujuan untuk mengendalikan konsumen hasil tembakau. Pada 
tanggal 16 November 2009 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) nomor : 181/PMK.011/2009 tentang Tarif 
Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 
2010 dengan besaran kenaikan tarif cukai setiap jenis rokok yang 
bervariasi.21 

Pengenaan cukai tahun 2011 dilakukan melalui pemberlakuan 
PMK 190/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Tahun 
2009 tarif cukai dinaikkan dalam kisaran antara 4,8%-30,0% 
dibandingkan dengan tarif 2010. Sementara tarif cukai yang berlaku 
tahun 2012 ditetapkan melalui PMK No. 167/PMK. 011/2011, dengan 
kenaikan tarif antara 8,3% - 48,9% dibanding tarif 2011. Kemudian 
pada tahun selanjutnya 2013, dengan penetapan PMK No.179/
PMK.011/2012 untuk menaikkan tarif cukai. Pada tahun 2014 
pemerintah memeilih untuk tidak melakukan kenaikan tarif cukai.22 

Sejarah Tembakau dan Perkembangan Industri Rokok di 
Indonesia 
A. Sejarah  tembakau/rokok 

Sejarah perkembangan tembakau ataupun rokok di Indonesia, 

rokok telah menjadi kebutuhan hidup kaum pribumi Indonesia, 
khususnya di Jawa, meskipun tembakau bukan tanaman asli di Jawa. 
Dalam Babad Tanah Jawa (1601-1602) menyebutkan bahwa 
tembakau telah masuk ke Pulau Jawa bersamaan wafatnya 
Panembahan Senopati, seorang pendiri Dinasti Mataram. 
Terminologi “rokok” sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “roken” 

21 Diakses dari artikelrokok.blogspot.co.id/2011/10/pemerintah-putuskan-kenaikan-
cukai-html.

22 Diakses dari www.kompasiana.com/kemarinsore/menilai-kebijakan-tarif-cukai-
rokok-tahun-2015.
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yang artinya “tosmoke” (mengeluarkan asap). Kemudian terminologi 
“tembakau” ternyata lebih dekat dengan bahasa Portugis “tobaco” 
ketimbang dengan bahasa Belanda “tabak”. Para sejarahwan lebih 
sepakat menyebut Portugis sebagai pihak yang memperkenalkan 
tembakau di Jawa dan Sumatera. 

Selanjutnya terkait dengan tembakau, sejarah juga mencatat 
bahwa rokok kretek merupakan warisan budaya leluhur bangsa 
Indonesia. Rokok kretek adalah rokok yang menggunakan tembakau 
asli yang dikeringkan, kemudian dipadukan dengan saus cengkeh 
dan saat dihisap terdengar bunyi : “kretek-kretek”. Rokok kretek 
berbeda dengan rokok cerutu yang menggunakan bahan methol 
(rokoknya orang barat). Jenis rokok cerutu merupakan simbol rokok 
yang luar biasa, semuanya alami tanpa ada campuran apapun dan 
pembuatannya tidak bisa menggunakan mesin.

Rokok kretek Indonesia dalam sejarahnya tidak bisa terpisah dari 
Kota Kudus. Karena memang rokok kretek mulanya dibuat dan 
berkembang di kota Kudus Jawa Tengah. Rokok kretek dibagi dalam 

Sedangkan berdasarkan kategori rokok yang dijual di Indonesia dan 
biasa digunakan oleh Pemerintah untuk menentukan tarif cukai rokok, 
dibagi dalam tujuh kategori, sebagai berikut : 
1. Rokok tingwe, yaitu rokok yang dibuat dengan melinting sendiri 

(istilah dalam bahasa jawa, “linting dewe”); 
2. Rokok klembak menyan, rokok yang dibuat dengan 

mencampurkan atau memadukan “klembak dan kemenyan”; 
3. Rokok sigaret putih mesin (SPM), yang dibuat dengan mesin dan 

menggunakan tembakau virginia, burley, dan oriental; 
4. Rokok klobot kretek (KBL), dibuat dengan tangan dan orisinal 

produk Indonesia; 
5. Rokok sigaret kretek tangan (SKT), dibuat dengan tangan dan 

dibantu alat dengan campuran tembakau, cengkeh dan sausnya; 
6. 
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7. Rokok sigaret kretek mesin (SKM), diproduksi dengan mesin 
secara otomatis sejak 1974. 

Indonesia memiliki iklim dan tekstur tanah yang cocok di sebagian 
wilayahnya untuk tanaman tembakau. Oleh sebab itu tanaman 
tembakau begitu berkembang di bumi Indonesia. Tembakau asal 
Indonesia sangat terkenal kualitasnya hingga dunia internasional. 
Tembakau Indonesia memiliki karakteristik yang sangat khas, 
setidaknya terdapat lebih dari 100 varitas tembakau. Tanaman 
tembakau dan produk olahan hasil tembakau telah menjadi komoditas 
paling penting karena bernilai ekonomi bagi masyarakat dan negara 
Indonesia. Komoditi ini adalah mampu bertahan dari zaman ke zaman 
dan bahkan terus berkembang dan mampu berkontribusi besar sejak 
jaman kolonial hingga zaman kemerdekaan dan pembangunan 
hingga sampai saat ini. 

B. Produksi Rokok 
Dalam proses produksi rokok, ditemukan kurang lebih terdapat 

sekitar 30 (tiga puluh) jenis tembakau yang berbeda. Bandingkan 
dengan jenis rokok putih yang hanya terdiri dari dua kategori, yakni : 
Virginia Blends, yang menggunakan hanya tembakau Virginia, dan 
Amerivan Blends, yang mencampur tembakau Virginia dengan jenis 
Burley dan Oriental. Makna lain dengan hadirnya rokok di Indonesia 
adalah juga menggantikan kebiasaan lama masyarakat yang 
mengunyah sirih (betel). Proses budaya ini dimungkinkan karena 
rokok membawa dalam dirinya sejumlah simbol sosial yang beragam, 
namun secara simultan rokok mampu memenuhi segmen yang 
berbeda. Rokok menjadi simbol sosial bagi kalangan ningrat, 
sebagaimana ia juga bisa menjadi pemuas waktu senggang kasta 
pekerja. Rokok juga bisa memenuhi kebutuhan orang tua akan 
ketenangan bathin, sementara disisi lain rokok mampu memberikan 
kepada anak muda kebanggaan diri. 

Indonesia merupakan pasar rokok terbesar ke-2 di dunia, setelah 
Rusia, dengan volume produksi rokok pada 2013 ditaksir mencapai 
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Rp 214,9 triliun atau enam kali dari penerimaan cukai negara. Prediksi 
itu mengacu pada taksiran dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok 
Indonesia (GAPPRI). “Nilai pasar rokok di Indonesia itu setara dengan 
enam kali penerimaan cukai negara,” kata Ketua GAPPRIi, Ismanu 
Soemiran. 

Pada 2012, besaran nilai pasar rokok di Indonesia mencapai 
antara Rp 197 triliun – Rp 199 triliun, atau naik 5%-6% dibanding 
tahun 2011 yaitu Rp 188 triliun. Pertumbuhan nilai penjualan rokok ini 
seiring dengan kenaikan produksi rokok nasional dari tahun 2010 
sebanyak 249,1 milyar batang menjadi sebanyak 263 milyar batang 
pada tahun 2011, dan naik lagi sebesar 3% - 4% menjadi sebanyak 
266 miliar batang di 2012 dibanding tahun 2011. Pada tahun 2013 
sedikit mengalami kenaikan produksi menjadi 267 milyar batang, dan 
turun lagi pada tahun 2014 sebanyak 265 milyar batang hingga pada 
leveling 260 milyar batang pada tahun 2015. Berdasarkan keterangan 
dari Ditjen Bea dan Cukai, Pemerintah akan berupaya mengendalikan 
tingkat leveling produksi rokok ini hingga 2020 akan tetap 
diproyeksikan sebanyak 260 milyar batang, yang berarti tetap tidak 
mengalami kenaikan produksi dari periode 2015 sampai dengan 
2020.

Perkembangan Volume Produksi Rokok 2010-2014

N o. T ahu n J u m l ah Produ k si R ok ok
1 2 0 1 0 2 4 9 , 1  m i l y a r  b a t a n g
2 2 0 1 1 2 6 3   m i l y a r  b a t a n g
3 2 0 1 2 2 6 6   m i l y a r  b a t a n g
4 2 0 1 3 2 6 7   m i l y a r  b a t a n g
5 2 0 1 4 2 6 5   m i l y a r  b a t a n g
6 2 0 1 5 2 6 0   m i l y a r  b a t a n g  

Sumber Data : Gappri, 2014
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. u tr  embakau/rokok
Industri tembakau atau rokok di Indonesia mengalami 

perkembangan sejalan dengan konsumsi rokok masyarakat. Hal ini 
sebagai hukum pasar, adanya permintaan atau kebutuhan (demand) 
maka sudah pasti memerlukan supply atas rokok. Indonesia 
merupakan pasar rokok yang sangat potensial di dunia. Indonesia 
merupakan negara dengan tingkat konsumsi rokok nomor tiga di 
dunia, setelah RR China dan India23. Hal inilah yang menyebabkan 
industri rokok di Indonesia terus bertahan dan berkembang. Selain 
hal itu juga tingkat keberagaman konsumen rokok di Indonesia yang 
cukup besar seperti data di bawah ini menyebabkan pula produksi 
rokok di negara kita relative stabil.

Tabel tingkat konsumsi rokok berdasarkan jenis kelamin

R e m a j a D e w a s a
P r i a 2 4 , 1  % 6 3  %
W a n i t a 4 , 0  % 4 , 5  %

Sumber : Data Laporan WHO 2008 untuk Indonesia

D. Struktur Industri dan Pangsa Pasar 
Berdasarkan data dari tahun 2007 hingga 2011, sesungguhnya 

jumlah perusahaan rokok di Indonesia terus mengalami penurunan. 
Apabila pada tahun 2007 jumlahnya terdapat 4.793 unit, maka pada 
tahun 2010 telah berkurang menjadi 1.994 unit, dan bahkan menurun 
lagi pada tahun 2011 tinggal 1.664 unit perusahaan rokok. Namun 
penurunan jumlah perusahaan rokok ternyata tidak otomatis terjadi 
penurunan jumlah produksi rokok. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, 
mengingat sebagaimana disampaikan diatas bahwa jumlah perokok 
di Indonesia cenderung naik atau bertambah. 

23 Hasil olah laporan WHO dengan statistic jumlah penduduk 1,35 milyar orang 2008
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Perkembangan Jumlah, Produksi dan Cukai Industri Rokok 
(2007-2011)

Tahun Jumlah Perusa-
haan (unit)

Produksi 
(milyar batang)

Cukai 
(Rp. Triliun)

2007 4.793 231,0 43,5

2008 3.961 240,0 49,0

2009 3.255 245,0 54,3

2010 1.994 249,1 59,3

2011 1.664 279,4 77,0

Sumber: Ditjen, Bea Cukai

Kemudian berdasarkan hasil diskusi pada 20 Mei 2016 den-
gan Marisi Zainuddin Sihotang dari Direktorat Teknis dan Fasili-
tas Cukai (DJBC) Kemenkeu dan Sarno, Badan Kebijakan Fiskal 
(BKF) Kemenkeu RI pada 13 Juni 2016, diperoleh penjelasan 
bahwa jumlah perusahaan rokok di Indonesia sesungguhnya ter-
us berkurang dari sisi jumlahnya, kalau pada tahun 2011 tinggal 
terdapat 1.664 unit perusahaan, pada tahun 2012 menjadi 1.320 
perusahaan. Jumlah itu pada 2013 menurun lagi menjadi 1.206 
perusahaan, dan pada 2014 menjadi 995 perusahaan. Sarno 
dari BKF, bahkan mengemukaan pada tahun 2015 tinggal sekitar 
728 unit perusahaan. Tercatat dari sebanyak 728 unit perusa-
haan rokok, dikelompokkan terdapat 10 unit perusahaan rokok 
besar; 18 unit perusahaan rokok menengah dan 700 unit peru-
sahaan kecil. 

Struktur industri rokok di Indonesia sesungguhnya berbentuk 
Oligopoly, dengan sebanyak 6 (enam) unit perusahaan rokok 
menguasai pangsa pasar terbesar. Keenam perusahaan rokok 
tersebut adalah PT.HM.Sampoerna,Tbk. (HMSP) dengan pangsa 
pasar sebesar 31,1%, diikuti oleh PT.Gudang Garam,Tbk. (GGRM) 
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dengan pangsa pasar 20,7%, PT.Djarum dengan pangsa pasar 
20,2%, PT.Bentoel Internasional Investama,Tbk.(RMBA) dengan 
pangsa pasar 8,0%, PT.Nojorono dengan pangsa pasar sebesar 
5,8%, dan PT.Wismilak Inti Makmur,Tbk. (WIIM) memegang pangsa 
1%. Dengan mekanisme kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang 
cenderung selalu dievaluasi setiap tahunnya, mengikuti 
perkembangan kebutuhan penerimaan negara pada satu sisi, dengan 

Dan pada sisi yang lain, tumbuhnya peningkatan kesadaran atas 
kesehatan masyarakat akan bahaya rokok ke depan, terutama bagi 
generasi muda. Sedangkan pada aspek krusial lainnya adalah 
tantangan pemihakan pemerintah untuk menjaga penyerapan tenaga 
kerja di industri tembakau/rokok, yang terutama pada industri kecil.

Sejarah Perusahaan Rokok dan Kontribusinya terhadap 
Negara

Industri Hasil Tembakau menjadi tiga, yakni: 
o  K e l o m p o k  I n d u s t r i  H u l u

Dalam  (KBLI) tahun 
2005, Industri Hasil Tembakau yang tergolong dalam Kelompok 
Industri Hulu adalah Industri Pengeringan dan Pengolahan 
Tembakau. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu kegiatan 
usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun tembakau.

o  K e l o m p o k  I n d u s t r i  A n t a r a
Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam kelompok Industri 
Antara yaitu Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya, 
meliputi: tembakau bersaus, bumbu rokok dan kelengkapan rokok 
lain seperti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung 
dan .

o  K e l o m p o k  I n d u s t r i  H i l i r
Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam Kelompok Industri 
Hilir meliputi: Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih dan 
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Industri Rokok lainnya meliputi cerutu, rokok klembak menyan 
dan rokok klobot/kawung.

A. Perusahaan rokok besar di Indonesia sebagai berikut :
1. Bentoel Grup merupakan perusahaan rokok kedua terbesar di 

Indonesia berpusat di Jakarta dan Malang. Jumlah karyawan 
berdasarkan informasi terakhir di www.bentoelgrup.com tercatat 
75000 orang. Perusahaan rokok ini menginduk pada British 
American Tobacco

2. PT Djarum merupakan perusahaan rokok yang berpusat di kududs 
jawa tengah dan tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 75000 
orang.

3. PT Gudang GAram Tbk merupakan perusahaan rokok terbesar 
kelima dan salah satu perusahaan rokok tertua di Indonesia. 
Perusahaan ini berpusat di Kediri JAwa Timur dan memiliki 63.300 
karyawan. Perusahaan ini juga memiliki kompleks tembakau 
sebesar 514 are di Kediri. 

4. PT HM Sampoerna Tbk merupakan perusahaan rokok terbesar di 
Indonesia yang berpusat di Surabaya Jawa Timur. Perusahaan ini 
menginduk pada Philip Morris International, memiliki jumlah 
tenaga kerja 28300 orang. Perusahaan sampoerna memiliki 
program pembinaan terhadap outlet retail potensial yang terpilih 
sebagai partner bagi sampoerna yang digabungkan dalam suatu 
komunitas yang bertujuan untuk melakukan aktivitas promosi, dan 
distribusi A Mild secara lebih agresif dan ekslusif yang dinamakan 
dengan Sampoerna Retail Community (SRC).

5. PT Karya Dibya Mahardika merupakan perusahaan rokok 
domestic yang berpusat di Pasuruan Jawa Timur.

6. PT Nojorono Tobacco International atau PT NTI berpusat di Kudus 
Jawa Tengah. Perusahaan ini terkenal sebagai pemilik merek 
dagang Djinggo dan Clas Mild

7. Wismilak merupakan perusahaan rokok yang berpusat di 
Surabaya 
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Ada tiga tantangan besar yang dihadapi industri rokok yaitu 
persaingan yang semakin ketat, pertumbuhan biaya pokok penjualan 
lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan dalam beberapa 
tahun terakhir, dan semakin banyak regulasi pemerintah yang 
membatasi pertumbuhan industri rokok (misalnya, cukai, pajak, 
aturan packaging, iklan/promosi dan larangan merokok di tempat 
umum). Oleh karenanya pihak perbankan harus mempertimbangkan 
hal-hal diatas dengan cermat dalam melakukan pembiayaan secara 
prudent, terutama bagi pemain kecil. Diperlukan strategi khusus bagi 
pemain skala kecil dan menengah untuk menghadapi persaingan 

sumber bahan baku yang lebih murah; menerapkan strategi 
pemasaran low cost namun tepat sasaran; mencari pasar baru 
dengan menggarap pasar-pasar pinggiran di pedesaan dan luar 

vol-14-2015
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Jawa (terutama buruh-buruh di sentra perkebunan luar Jawa) 
mengingat “porsi kue”pasar modern biasanya telah dikuasai para 
pemain besar. 

. e era a  te a a kerja u tr  / eru ahaa  rokok

penyerapan tenaga kerja terutama di tempat-tempat perusahaan 
rokok tersebut berada. Perusahaan rokok juga memiliki hubungan 
yang relevan dengan sektor lain seperti pertanian tembakau, 

Sumber : www.bentoelgroup.com Kajian Singkat Potensi Dampak Ekonomi 
Industri Rokok di Indonesia

Total pekerja yang terlibat di industri rokok hanya 

tumbuh sebesar 60 ribu pekerja dari 5,92 juta 

pekerja di tahun 2009 menjadi 5,98 juta orang 

di tahun 2013

Jumlah perusahaan rokok di Indonesia mengalami 
penurunan yang cukup drastis dimana di tahun 
2009 berjumlah 3.255 perusahaan menjadi hanya 
600 perusahaan di tahun 2014

Pertumbuhan rerata tahunan penjualan batang 

rokok diperkirakan sebesar 5,4% selama 6 

tahun terakhir (2009-2014)

Perkembangan Industri Rokok selama 6 Tahun Terakhir
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pertanian cengkeh, distributor rokok sampai dengan ritel nya. 
Berdasarkan data dari kementerian perindustrian tahun 2009 
disebutkan bahwa rokok mampu menyerap tenaga kerja hingga 6 
juta dengan rincian 2 juta untuk petani tembakau, 1,5 juta untuk 
petani cengkeh, 2 juta untuk ritel dan 600.000an untuk karyawan 
industri tembakau24 

Pengaruh Kenaikan Cukai Tembakau 
A. Pengaruh Kenaikan Cukai Terhadap Penerimaan Negara

Salah satu alasan penting yang mendasari keterlibatan pemerintah 
dalam pengendalian pasar tembakau adalah untuk menciptakan 
penerimaan pemerintah dari cukai. Cukai tembakau telah memberikan 
sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah, yang terus naik 
dari tahun ke tahun. Menurut data dari Ditjen Perbendaharaan 
Negara, pada tahun 2010, cukai rokok telah menyumbangkan 

24 Kementerian Perindustrian, 2009

5,98 juta
orang terlibat secara langsung dan tidak 
langsung di industri rokok di tahun 2013

81,6% 
penurunan jumlah perusahaan rokok selama 
6 tahun terakhir dengan rata-rata 531 pabrik 
yang tutup tiap tahunnya

Jumlah pekerja sektor manufaktur rokok 
mengalami penurunan 3,5% dalam 5 tahun. 
Sama halnya dengan perkebunan tembakau 
yang turun 4,7%. Sedangkan untuk distribusi 
terjadi kenaikan sebesar 288 ribu pekerja.
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5.922

Pertanian
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DistribusiManufaktur rokok

Ri
bu

 p
ek

er
ja

5.376
6.033

6.545
5.981

2010 2011 2012 2013

Sumber : www.bentoelgroup.com Kajian Singkat Potensi Dampak Ekonomi 
Industri Rokok di Indonesia



110

penerimaan negara Rp. 63,3 trilyun, tahun 2011 sebesar Rp.73,25 
trilyun, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 90,55 
trilyun25. Jumlah penerimaan negara ini terus meningkat pada tahun 
2013 sebesar Rp.103,57 trilyun dan pada tahun 2014 mencapai 
sebesar Rp. 118,29 trilyun26. Berikut adalah data dari Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Negara dari tahun 2005 hingga 2013 yang 
menunjukkan besarnya dana kenaikan penerimaan Negara dari cukai 
tembakau.

Menurut pernyataan Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, 
yang dikutip dari bbc.com mengatakan, pemerintah masih mengkaji 
kenaikan tarif cukai rokok demi memenuhi target penerimaan cukai. 
Heru memastikan bahwa pemerintah berkomitmen mengurangi 
konsumsi rokok di kalangan masyarakat, salah satunya dengan 

25 Diambil dari data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, 2016
26 Ibid.
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menaikkan cukai rokok. Akan tetapi, kenaikan selalu dilakukan secara 
bertahap. Hal tersebut disebabkan karena permintaan terhadap 
produk tembakau sangat dipengaruhi oleh perubahan harga produk 
tersebut, utamanya berlaku bagi konsumen pada level middle-low. 
Menurut studi yang dilakukan oleh World Helath Organization tentang 
Advancing Knowledge On Regulating Tobacco Products menyatakan 
bahwa kenaikan harga produk tembakau secara konsisten 
menunjukkan bahwa elastisitas permintaan atas harga produk 
tembakau turun antara -0,25 dan -0,50 di Negara-negara maju, 
seperti US dan UK27. Sedangkan studi yang dilakukan di Negara-
negara berpendapatan rendah dan menengah seperti India dan 
China, juga menunjukkan temuan yang serupa. Studi tersebut 
memberikan nilai elastisitas harga yang bervariasi antara -0,50 
hingga -0,70 di kawasan Asia Tenggara; hasil yang konsisten juga 
terjadi di Indonesia yang menemukan elastisitas harga antara -0,29 
hingga -0,67, atau dengan kata lain konsumsi produksi tembakau 
akan menurun28. 

Penelitian yang dilakukan Sunley, Yurekkly dan Chaloupka yang 
berjudul The Design, Administration, and Potential Revenue of 
Tobacco Execises, melihat dampak kenaikan cukai tembakau pada 
konsumsi dan penerimaan Negara. Dimana studi tersebut 
menunjukkan bahwa permintaan rokok bersifat inelastis, atau 
persentase penurunan permintaan lebih kecil dari pada persentase 
kenaikan harga. Sehingga kenaikan cukai tembakau akan 
menghasilkan peningkatan bersih pada total penerimaan Negara dari 
cukai, karena perokok akan cenderung meneruskan kebiasaan 
merokok meskipun harga terus naik29. 

Sejumlah studi tersebut mensimulasikan dampak kenaikan cukai 

27 Berdasarkan studi yang dilakukan oleh World Helath Organization tentang 
Advancing Knowledge On Regulating Tobacco Products

28 Ibid.
29 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sunley, Yurekkly dan Chaloupka yang 

berjudul The Design, Administration, and Potential Revenue of Tobacco Execises
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pada konsumsi dan penerimaan Negara dengan menggunakan data 
Indonesia. Berikut adalah perbandingan simulasi dampak kenaikan 
cukai pada beberapa studi. 

Studi-studi di atas yang menggunakan data agregrat runtun waktu 
dan survey rumah tangga memprediksikan hasil yang sama, dimana 
kenaikan 10% cukai rokok akan mengurangi konsumsi sebesar 0,9% 
sampai 3% dan kenaikan penerimaan dari cukai rokok sebesar 6,7% 
sampai 9%. Bila dibandingkan dengan Negara berkembang lainnya, 
tambahan pada penerimaan cukai yang cukup besar di Indonesia 
dipengaruhi oleh lemahnya respons konsumen terhadap kenaikan 
harga dan mudahnya substitusi produk tersebut diperoleh oleh 
konsumen. 

B. Pengaruh Kenaikan Cukai Terhadap Industri Rokok
Pelaku pasar tembakau di Indonesia berbentuk oligopoli, dengan 

tiga perusahaan besar, yaitu PT. Gudang Garam, PT. Djarum, dan PT. 
HM. Sampoerna yang memegang 72 % pangsa pasar. Sementara 
itu, Industri rokok itu sendiri menyumbang 96,4% dari penerimaan 
cukai di Indonesia melalui dua perusahaan besar yaitu PT. HM 
Sampoerna Tbk dan PT. Gudang Garam Tbk30. Sekitar 90% penjualan 
domestik rokok merupakan rokok kretek. Faktor yang mempengaruhi 
pangsa pasar salah satunya adalah sistem cukai bertingkat dan 
diberlakukannya cukai berdasarkan skala produksi, yang bertujuan 
melindungi perusahaan rokok kretek kecil dari persaingan dengan 
produsen rokok putih yang berskala besar. 

Sebagaian besar perusahaan pada sektor manufaktur produk 
tembakau adalah perusahaan pengeringan dan pengolahan daun 
tembakau. Saat ini kontribusi industri rokok terhadap total penyerapan 
tenaga kerja dalam industri manufaktur/pengolahan telah menurun 
drastis dibandingkan dulu. Dibandingkan dengan sektor industri 

30 Diakses dari http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/segmen/article/view/37/98, 
Analisis Industri Kretek di Indonesia
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lainnya, industri rokok menduduki peringkat 48 dari 66 sektor industri 
dalam menyerap total tenaga kerja nasional31. Mekanisasi industri itu 
sendiri adalah faktor utaa yang mempengaruhi penyerapan tenaga 
kerja dalam produksi rokok. Pada industri rokok linting tangan, yang 
merupakan industri padat karya, diperkirakan dua pekerja wanita 
dapat menghasilkan antara 3000 hingga 4000 batang rokok per hari, 
atau sama dengan 450.000 batang rokok per orang per tahun. 
Sedangkan mesin modern dapat memproduksi hingga 16.000 batang 
rokok per menit. Berikut adalah gambaran tingkat penjualan beberapa 
perusahaan rokok pada tahun 2011 hingga 201432. 

Seperti Negara-negara lain yang memiliki industri tembakau, 
terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan cukai tembakau akan 
berpengaruh negative terhadap lapangan kerja di sector pertanian 
tembakau dan industry rokok. Estimasi terhadap dampak tersebut 

31 Solikah, A. 2010. Pemanfaatan tembakau untuk pengendalian rokok[Online]. 
Didapat dari: http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Peman-
faatan+Tembakau+untuk+Pengendalian+Rokok&dn=20100510093315 . Diakses 
Agustus 2016.

32 Infodatin, kajian Badan Litbangkes tahun 2013, Kementerian Kesehatan
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harus mempertimbangkan re-alokasi pengeluaran tembakau ke 
komoditas lain dan investasi. Ahsan dan Wiyono melakukan estimasi 
dengan menggunakan analisis input-output yang membuat simulasi 
dampak kenaikan cukai, dengan mempertimbangkan keterkaitan 
antar sector perekonomian. Berdasarkan elastisitas harga dan 
pendapatan dari penelitian yang dilakukan oleh Djutaharta, 
disimpulkan bahwa kenaikan cukai tembakau sebesar 100% akan 
menghasilkan penurunan konsumsi tembakau sebesar 8,9%33. Akibat 
penurunan konsumsi rokok terjadi pengalihan pengeluaran tembakau 
ke komoditas lain. Ahsan dan Wiyono mengestimasi bahwa enam 
sektor akan terkena dampak negative, namun 60 sektor lain akan 
diuntungkan. 

Manajemen PT H.M. Sampoerna Tbk memperkirakan pangsa 
pasar rokok nasional akan turun sebesar satu hingga dua persen 
sebagai dampak kenaikan cukai rokok. “Kami khawatir tambahan 
kenaikan tarif cukai atau PPN rokok dapat menyebabkan tekanan 
yang lebih dalam bagi industri serta menimbulkan dampak yang tidak 
baik bagi pekerja di segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang saat ini 
memperkerjakan ratusan ribu karyawan dalam proses produksinya,” 
tutur Presiden Direktur Sampoerna Paul Janelle di Jakarta, Rabu 
(27/4)34.

Selain itu, kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan 
cukai dan pajak dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan rokok 
beralih ke mekanisasi dalam proses produksinya, karena secara 
relatif akan semakin mahal untuk mempekerjakan buruh. Penurunan 
produksi dan mekanisasi pada akhirnya juga akan berpengaruh pada 
kebutuhan perusahaan rokok terhadap buruh dan petani tembakau, 

33 Diakses dari https://nasruddindjoko.wordpress.com/2014/08/21/dampak-
pendapatan-harga-rokok-terhadap-tingkat-konsumsi-rokok-pada-rumah-tangga-
miskin-di-indonesia/ . Dampak Pendapatan & Harga Rokok Terhadap Tingkat 

34 Diakses dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160427142508-92-126958/
bos-sampoerna-khawatirkan-dampak-kenaikan-cukai-dan-ppn-rokok/ 
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sehingga rawan menciptakan pengangguran tambahan. 
Pelarangan di bidang periklanan juga akan berdampak sama, 

meski rokok relatif sedikit beriklan di media cetak, promosi produk ini 
menjadi salah satu sumber perolehan dana terbesar kelompok 
televisi. Menurut riset Nielsen Advertising Services, empat bulan 
pertama tahun ini saja, di televisi nilai iklan rokok mencapai Rp 351 
miliar, naik 12 % dari tahun lalu. Iklan rokok juga merupakan satu dari 
empat iklan terbesar industri televisi. Iklan-iklan perusahaan rokok—
baik dalam bentuk iklan televisi, radio, internet, billboard, poster, 
sponsorship untuk acara olahraga dan musik, sampai beasiswa bagi 
pelajar berprestasi—diciptakan untuk meningkatkan awareness 
masyarakat pada keberadaan produk rokok dan membangkitkan citra 
positif perusahaan-perusahaan rokok, sehingga jika semua bentuk 
periklanan dilarang, konsumsi rokok akan cenderung menurun, dan 

perusahaan- perusahaan dalam industri rokok. Pelarangan tersebut 
juga dikhawatirkan akan menurunkan pendapatan media dimana 
iklan rokok disiarkan. Keterkaitan industri rokok dengan industri-
industri lainnya, seperti industri kertas, plastik, tembakau, cengkeh, 
pendapatan pemerintah akan berkurang, disebabkan oleh penurunan 
produksi.

Selain itu, kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan 
cukai dan pajak dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan rokok 
beralih ke mekanisasi dalam proses produksinya, karena secara 
relatif akan semakin mahal untuk mempekerjakan buruh. Penurunan 
produksi dan mekanisasi pada akhirnya juga akan berpengaruh pada 
kebutuhan perusahaan rokok terhadap buruh dan petani tembakau, 
sehingga rawan menciptakan pengangguran tambahan. Pelarangan 
di bidang periklanan juga akan berdampak sama. Iklan-iklan 
perusahaan rokok—baik dalam bentuk iklan televisi, radio, internet, 
billboard, poster, sponsorship untuk acara olahraga dan musik, 
sampai beasiswa bagi pelajar berprestasi—diciptakan untuk 
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meningkatkan awareness masyarakat pada keberadaan produk 
rokok dan membangkitkan citra positif perusahaan-perusahaan 
rokok, sehingga jika semua bentuk periklanan dilarang, konsumsi 
rokok akan cenderung menurun, dan lagi-lagi berpengaruh negatif 

industri rokok. Pelarangan tersebut juga dikhawatirkan akan 
menurunkan pendapatan media dimana iklan rokok disiarkan. 
Keterkaitan industri rokok dengan industri-industri lainnya, seperti 
industri kertas, plastik, tembakau, cengkeh, periklanan dan hiburan, 
membuat kekhawatiran pemerintah semakin meluas. Berikut adalah 
total tenaga kerja yang diserap berdasarkan jenis hasil tembakau 
pada tahun 2011 dan 201435. 

Ongkos kerja rokok buatan tangan (SKT) sebesar 12% dari biaya 
produksi adalah lebih tinggi dari rokok buatan mesin (SKM) sebesar 

35 Data bersumber dari survey tenaga kerja DJBC 2011 dan 2014

Tahun 2011

Sumber data: Survey Tenaga Kerja DJBC 2011 & 2014, diolah
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0,4% biaya produksi tenaga kerja di industri tembakau sejak 
mekanisme industri kretek tahun 1970an dari 38% dari seluruh tenaga 
industri pengolahan menjadi 5,6% tahun 200036. Indonesia 
sesungguhnya tidak dapat terlepas dari pengaruh global mekanisasi 
industri rokok yang kecenderungannya semakin mengurangi 
penggunaan tenaga kerja manusia, dan semakin menaikkan 
penggunaan mesin dan otomatisasi dalam Industri rokok. Nampak 
dengan penambahan mesin-mesin baru pada industri rokok, termasuk 
di Indonesia dengan para Industri rokok besar, seperti HM Sampoerna, 
Djarum dan Gudang Garam. Hal ini jelas berimplikasi pada penurunan 
jumlah tenaga kerja pada Industri rokok, seperti pada tahun 2011 
menyerap sebanyak 408.056 orang berkurang pada tahun 2014 
menjadi 402.349 orang tenaga kerja langsung, atau berarti turun 
1.707 orang dalam satu tahun. Jumlah angka penurunan tenaga 
kerja ini tentu saja akan semakin turun dengan menyusutnya jumlah 
indutri rokok skala kecil dan menengah, yang cenderung menggunakan 
tenaga kerja manusia. Data jumlah industri rokokpun semakin 
berkurang dari 1.206 unit perusahaan pada 2013, menjadi 995 unit 
perusahaan pada tahun 201437, (Data Hasil Wawancara dengan 
Sarno, BKF, Juni 2016). 

Didorong dengan melemahnya daya beli masyarakat, kebijakan 
untuk menaikkan cukai yang menyasar industri ini sangat tidak tepat 
sasaran mengingat hal ini tidak hanya akan berdampak pada 
produsen semata, namun juga kepada seluruh rantai produksi. Salah 
satu upaya yang sepertinya akan diambil oleh pemerintah, yaitu 
kenaikan tarif. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada volume 
produksi industri dan lapangan pekerjaan yang ada di dalamnya 
mengingat pemerintah tidak dapat memaksa industri untuk 
meningkatkan volume produksi dan membayar lebih banyak cukai,” 

36 Ibid.
37 Dikutip dari wawancara dengan Sarno, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu 

RI pada 13 Juni 2016
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ungkap Budidoyo, Ketua Umum AMTI38.
Implikasi pertama adalah penurunan volume produksi rokok akibat 

kenaikan tarif yang berlebihan, yang kemudian akan berdampak 
langsung pada pendapatan petani tembakau dan cengkeh sebagai 
penghasil bahan baku rokok. Selain itu, ritel dan pedagang kecil juga 
pada gilirannya akan terimbas kenaikan tarif tersebut, khususnya jika 
daya beli masyarakat tidak cukup kuat. Dampak lainnya adalah 
pemerintah tidak dapat menutup mata pada fakta bahwa saat ini 
tokok ilegal tumbuh subur di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, 
dipaparkan bahwa berdasarkan data Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, rokok ilegal sudah tumbuh dua kali lipat menjadi 11,7% 
di tahun 2014. Kondisi ini tentunya sangat mengancam 
keberlangsungan industri legal. Semakin mahalnya harga produk 
rokok, akan semakin memicu perkembangan rokok ilegal. Selain hal 
tersebut, dibahas juga bahwa penerapan kebijakan ini dapat 
berdampak pada dilaksanakannya pemutusan hubungan kerja 
dengan para karyawan produksi rokok. Disampaikan sebagai contoh, 
diperkirakan pada tahun 2014, telah terjadi pemutusan hubungan 
kerja pada lebih dari 10.000 pekerja industri tembakau di seluruh 
Indonesia baik dari perusahaan kecil dan perusahaan besar39.

“Industri tembakau terus menerus menjadi sasaran dalam 
pemenuhan target yang peningkatannya kian menyulitkan industri. 
Jika hal ini terus terjadi, kami sepenuhnya yakin bahwa industri hasil 
tembakau akan jatuh. Kejatuhan industri ini akan berimbas pada lebih 
dari enam juta pekerja dalam rantai industri tembakau. Tidak hanya 
itu, kontribusi industri sebesar ratusan triliun terhadap penerimaan 
pemerintah pun akan lenyap,” tutup Hariyadi40.

38 Dikuti dari artikel dengan judul “Gabungan Asosiasi Tolak Kenaikan Target Cukai 
Tembakau” yang diakses dari http://apindo.or.id/id/press/read/ pada September 
2016

39 Ibid.
40 Ibid.
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C. Pengaruh Kenaikan Cukai Terhadap Kesehatan 
Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam 

pembukaan kegiatan Indonesia Conference on Tobacco or Health 
(ICTOH), Jumat pagi (30/5) menyampaikan dampak buruk akibat 
tembakau dan merokok pada kesehatan masyarakat di Indonesia. 
Hal tersebut tampak jelas pada hasil kajian Badan Litbangkes tahun 
201341. Hasil kajian menunjukkan telah terjadi kenaikan kematian 
prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 190.260 (2010) 
menjadi 240.618 kematian (2013), serta kenaikan penderita penyakit 
akibat konsumsi tembakau dari 384.058 orang (2010) menjadi 
962.403 orang (2013)42. 

Menurut The Tobacco Atlas 3rd edition, ASEAN merupakan sebuah 
kawasan dengan 10% dari seluruh perokok dunia dan 20% penyebab 
kematian global akibat tembakau. Presentase perokok pada 
penduduk ASEAN tersebar di Indonesia (46,16%), Filipina (16,62%), 
Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), Thailand (7,74%), Malaysia 
(2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan 
Brunei (0,04%)43. Berdasarkan data Kemenkes, biaya ekonomi dan 
social yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus meningkat 
dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh 
masyarakat miskin. Angka kerugian akibat rokok setiap tahun 
mencapai 200 juta dolar, sedangkan angka kematian akibat penyakit 
yang diakibatkan merokok terus meningkat. 

Kondisi tersebut berdampak pula pada peningkatan total kumulatif 
kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau. Jika 

41 Sambutan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam 
pembukaan kegiatan Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH), 
dikutip dari http://www.depkes.go.id/article/view

42 Infodatin, kajian Badan Litbangkes tahun 2013, Kementerian Kesehatan
43 Ibid.
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(2010) menjadi 378,75 trilyun rupiah (2013)44. Keluarga miskin 
sebagai pihak yang seringkali terdampak dan tidak berdaya melawan 
adiksinya, cenderung akan mengalihkan belanja makanan 
keluarganya serta biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya untuk 
membeli rokok. 

Pada gambar diatas, dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk 
rokok di rumah tangga termiskin jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan pengeluaran penting seperti pengeluaran untuk pendidikan, 
kesehatan, telur, susu, dan daging. Pengeluaran untuk rokok 5 kali 
lebih banyak dari pengeluaran untuk telur dan susu, 6,5 kali lebih 
besar dari biaya pendidikan, 6,5 kali lebih besar dari biaya kesehatan, 
dan 9 kali lebih banyak dari pengeluaran untuk daging45. 

44 Survei Kesehatan Nasional, 2011, Badan Pusat Statistik
45 Ibid.

Sumber: Survei Kesehatan Nasional, 2011, Badan Pusat Statistik
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Belum lagi beban keluarga perokok dan pemerintah untuk 
menanggung biaya sakit akibat penyakit yang berhubungan dengan 

karena kematian dini. Kosen et al (2004) dalam studinya tentang 
beban ekonomi akibat konsumsi tembakau di Indonesia memperkrakan 
pada tahun 2001 terdapat sekitar 5.160.075 penderita penyakit yang 
berhubungan dengan konsumsi tembakau. Berdasarkan data 
Kementerian Kesehatan, jumlah total biaya yang harus dikeluarkan 
akibat penyakit terkait rokok (PTR) diperkirakan sekitar Rp 39,5 
trilyun dalam setahun. Angka ini setara 30 persen dari total 
keseluruhan biaya yang dikeluarkan ASKES. Angka ini kemungkinan 
akan terus membesar setara jumlah perokok yang terus meningkat. 
“Karena itu perokok tidak perlu diikutsertakan dalam Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 2014. Jika diikutsertakan, negara bisa 
bangkrut karena menanggung biaya yang begitu besar,” kata Ketua 
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), dr. Zainal Abidin, 
MH pada diskusi ‘Gangguan Kesehatan Dan Pembiayaan Penyakit 
Terkait Rokok, Tanggung Jawab Siapa?’ di Jakarta, Kamis 
(31/10/2013) lalu46.

Usulan dari IDI memang beralasan dengan mempertimbangkan 

usia produktif. Padahal, jumlah perokok Indonesia sebanyak 61,4 
juta orang sebagian besar adalah generasi muda. Sekitar 10-20 
tahun lagi, generasi muda ini akan menjadi lansia dengan berbagai 
penyakit akibat kebiasaan merokok yang pernah dilakukan47. Dengan 
keanggotaan JKN yang dimiliki, maka biaya kesehatan mereka 
ditanggung negara. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi keuangan 
negara.

Selain biaya kesehatan yang sangat tinggi, berdasarkan riset 

46 Dikutip dari pernyataan dr. Zainal Abidin, MH pada diskusi ‘Gangguan Kesehatan 
Dan Pembiayaan Penyakit Terkait Rokok, Tanggung Jawab Siapa?’ di Jakarta, 
Kamis (31/10/2013). www.health.kompas.com

47 Ibid.



122

kesehatan dasar pada tahun 2013, sebesar 85% rumah tangga di 
Indonesia terpapar asap rokok, estimasinya adalah delapan perokok 
meninggal karena perokok aktif, satu perokok pasif meninggal karena 
terpapar asap rokok orang lain. Berdasarkan perhitungan rasio ini 
maka sedikitnya 25.000 kematian di Indonesia terjadi dikarenakan 
asap rokok orang lain. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan 
masyarakat dari dampak rokok, pemerintah telah merumuskan MoU 
antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan yang 
menekankan pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok. Saat ini 
kebijakan larangan merokok di tempat umum di Indonesia menjadi 
kebijakan daerah, meskipun belum semua daerah sudah membuat 
kebijakan ini. Dari seluruh Provinsi yang melaksanakan peraturan 
tentang KTR, provinsi DI Yogyakarta (80%) dan Sumatera Barat 
(73,68%) merupakan dua provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya 
melaksanakan kebijakan tersebut48.

Kenyataan bahwa penggunaan tembakau memiliki dampak yang 
berbahaya bagi kesehatan sementara partisipasi yang besar kepada 
pendapatan pemerintah (berupa cukai tembakau, pajak dan 
ketenagakerjaan) menciptakan kekhawatiran bagi pemerintah akan 
berkurangnya partisipasi tersebut jika cukai dinaikkan.

Dilemma Kenaikan Cukai Tembakau
Rokok sudah menjadi konsumsi biasa bagi masyarakat di 

Indonesia dikarenakan produksinya rokok sudah ada sejak zaman 
nenek moyang. Semakin berkembangnya era kehidupan, produksi 
rokok juga semakin meningkat baik dari sisi teknologi pembuatannya 
hingga pabrikannya yang sekarang menjadi industri besar yang bisa 
memberi kontribusi terhadap negara. 

Kehadiran industri rokok menimbulkan dilema di Indonesia, di 
satu sisi industri rokok banyak berpartisipasi, baik dalam bentuk 
sumbangan cukai yang mayoritas, dan penyediaan lapangan 
pekerjaan. Namun, di sisi lain, industri rokok juga memiliki dampak 

48 Infodatin, kajian Badan Litbangkes tahun 2013, Kementerian Kesehatan
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berbahaya. Menurut penelitian WHO, rokok menyebabkan 5.000.000 
kematian per tahun di seluruh dunia. Di dunia, Indonesia menempati 
posisi kelima dalam daftar sepuluh negara dengan konsumsi rokok 
tertinggi pada tahun 2002, yaitu sebesar 181,958 miliar batang, 
setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. 

Meningkatnya konsumsi rokok di Indonesia juga diiringi dengan 
meningkatnya jumlah perokok baru. Menurut survei Global Youth 
Tobacco Survey, pada tahun 2014, 36,1% orang dewasa Indonesia 
(usia 15 tahun ke atas) saat ini menggunakan tembakau (pria 67,4%; 
wanita 4,5%), sebagian besar melalui merokok49. Sedangkan 20,3% 
anak muda (usia 13-15 tahun) menggunakan tembakau (remaja putra 
36,2%; remaja putri 4,3%) dan 19,4% anak muda merokok, dan 2,1% 
menggunakan tembakau nirasap. Di kalangan anak muda yang 
pernah merokok, 19,8% pertama kali mencoba rokok sebelum usia 
10 tahun, dan hampir 88,6% pertama kali mencobanya di bawah usia 
13 tahun. Angka kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau 
terus meningkat dari 190.260 (2010) menjadi 240.618 kematian 
(2013), serta kenaikan penderita penyakit akibat konsumsi tembakau 
dari 384.058 orang (2010) menjadi 962.403 orang (2013)50. 

Dilema permasalahan ini memposisikan pemerintah melalui 
Menteri Keuangan untuk merumuskan (formulasi) suatu kebijakan 
yang tepat, apakah akan menaikkan cukai tembakau yang akan 
berimplikasi pada menaikkan penerimaan Negara, serta sebagai 
salah satu upaya solusi untuk berperan melindungi kesehatan 
masyarakat. Ataukah pada pilihan kebijakan untuk tidak menaikkan 
ketentuan tarif cukai, dengan implikasi bahwa perkembangan industri 
rokok akan semakin baik kondisinya. Namun akan diikuti dengan 
meningkatkan konsumen rokok dan tingginya biaya kesehatan yang 
sesungguhnya secara tidak langsung akan ditanggung oleh Negara, 
dengan resiko penyakit dan dampak kesehatannya. 

49 Diambil dari survei Global Youth Tobacco Survey, 2014
50 Ibid.
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Lampiran 1 
Penerimaan Negara dari sektor tembakau

Lampiran 2
Rasio penerimaan cukai Negara ASEAN tahun 2014
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Lampiran 3 

Lampiran 4 

Sampoerna
36%

Gudang Garam
20%

Djarum
21%

Lainnya
23%

Pangsa Pasar Industri Rokok, 2013

Sigaret Kretek Tangan
304.147

75%

Sigaret Kretek Mesin
90.049

22%

Sigaret Putih Mesin
13.860

3%

Tenaga Kerja Langsung, 2011
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Lampiran 5 
Daftar PHK 3 Perusahaan Rokok, 2014
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Mismatch Pembiayaan 
dalam Implementasi Jaminan 

Kesehatan Nasional di Indonesia

T
hampir dua kali lipat tahun sebelumnya, sebesar Rp 5,83 triliun. Bila 

akan mencapai Rp 9,2 triliun tahun 2016. Hal ini menghadapkan 
pemerintah pada pilihan yang sulit antara subsidi melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menaikkan tarif iuran. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

karena biaya yang dikeluarkan jauh melebihi penerimaan dari iuran 
peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris 
mengungkapkan1, “...kalau kita cuma melihat antara iuran dan 
pengeluaran, sampai kapanpun mismatch. Jujur saja kami sampaikan, 

iuran (bulanan) dan pengeluaran itu memang tidak imbang. Kalau 
kita hitung dengan aktuaria itu belum pas...” 

Wacana kenaikan iuran sebagai salah satu alternatif solusi 
mendapat reaksi dan ditanggapi kontroversial oleh berbagai pihak, 
seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (APINDO) dan masyarakat pada umumnya. 

1 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/14/o5mpeo361-bpjs-
, diakses 22 Juni 2016
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Ada yang setuju, ada yang tidak. Pihak yang tidak setuju, pada 
prinsipnya beranggapan bahwa kenaikan iuran belum waktunya 
dilakukan, mengingat kualitas layanan belum memenuhi harapan. 
Kelompok ini juga menilai bahwa kenaikan iuran ini memberatkan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali 
Situmorang perlu segera memberikan usulan kebijakan kepada 
presiden Joko Widodo terkait skema pembiayaan JKN khususnya 
iuran peserta. Pembiayaan, bagaimanapun diperlukan untuk menutup 

sistem pengelolaan, serta memperbaiki mutu pelaksanaan JKN. Disisi 
lain, iuran yang dibebankan kepada peserta perlu mempertimbangkan 
aspek kewajaran dan kemampuan masyarakat. Karena lebih dari 
30% peserta JKN adalah masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan 
oleh APBN (disebut peserta penerima bantuan iuran, PBI), maka 
kenaikan tarif juga berdampak pada beban anggaran negara. 
Keberlanjutan program JKN menjadi taruhan jika Presiden Joko 
Widodo tidak segera mengambil keputusan yang tepat.

Latar Belakang Kebijakan JKN
Kesehatan merupakan hak dasar setiap orang sebagai warga 

negara yang harus dipenuhi oleh negara dalam bentuk pelayanan 

terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak 

negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Selain itu, UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan, 
menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama 
dalam memperoleh sumber daya di bidang kesehatan dan pelayatan 
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. 

Sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 tersebut, telah disahkan UU 
Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 
yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian. Melalui 
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SJSN yang berbasis Asuransi Sosial, setiap peserta diwajibkan 
membayar iuran untuk perlindungan risiko sosial dan ekonomi yang 
mungkin dialami. Asuransi sosial menjadi pilihan terbaik, karena 
preminya relatif terjangkau, dibandingkan asuransi komersial. 
Asuransi sosial kesehatan memberikan pelayanan yang komprehensif 
dengan premi terjangkau, sekaligus juga menerapkan prinsip kendali 
biaya dan mutu. Selain itu JKN juga memberikan menjamin 
pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan dilaksanakan di 
seluruh Indonesia

Peran Pemangku Kepentingan dalam JKN
Program JKN merupakan program multi sektor yang melibatkan 

peran banyak institusi seperti DJSN, BPJS Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Masing-masing institusi 
berperan sesuai kewenangan masing-masing. 

DJSN
Untuk pelaksanaan UU Nomor 40/2004 tentang SJSN, pemerinth 

membentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 
2008, yang merupakan lembaga negara penunjang (state auxiliary) 
yang bertujuan “untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan 
hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya”. 
DJSN bertanggungjawab langsung kepada Presiden, diketuai oleh 
unsur pemerintah, dan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, 
pemberi kerja, organisasi pekerja, dan tokoh masyarakat atau ahli. 
DJSN berfungsi menyusun kebijakan makro untuk penyelenggaraan 
SJSN yang mencakup kebijakan kepesertaan, iuran dan manfaat 
masing-masing program jaminan. DJSN juga bertugas melakukan 
sinkronisasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial. DJSN bersama 
Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kemudian ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 24/2011. Saat ini, ketua DJSN adalah 
Chazali Situmorang.
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BPJS Kesehatan
Dalam melaksanakan penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan 

mempunya tugas yang meliputi: penerimaan peserta, memungut dan 
mengumpulkan iuran dari peserta dari Pemberi Kerja, menerima 
iuran bantuan dari pemerintah, mengelola dana Jaminan untuk 
kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta, 
membayarkan manfaat atau membayarkan layanan kesehatan, serta 
memberikan informasi tentang penyelenggaraan JKN kepada 
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS Kesehatan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden 
dengan tembusan kepada DJSN. Ketua BPJS Kesehatan saat ini 
adalah Fachmi Idris.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Dalam pelaksanaan Program JKN, Kemenkes berperan sebagai 

regulator, kendali mutu dan biaya, serta monitoring dan evaluasi. 
Lebih lengkapnya, mengacu pada pasal 41 sampai dengan 44 
Peraturan Presiden Nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, 
disebutkan bahwa Kemenkes berfungsi:
a. Melakukan penyusunan regulasi atau penyusunan peraturan 

perundang-undangan terkait pelaksanaan JKN dan standarisasi 
kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan alat 
kesehatan; 

b. Penjaminan kendali mutu dan biaya yang meliputi penilaian 
teknologi kesehatan (health  technology assessment), 
pertimbangan klinis (clinical advisory) dan manfaat Jaminan 
Kesehatan, penetapan tarif layanan kesehatan, Penyiapan 
infrastruktur, Penyiapan & penyebaran tenaga kesehatan, 
pengembangan kapasitas, serta 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN dengan 
berkoordinasi bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional.
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Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
Dalam Penyelenggaraan Program JKN, Kemenkeu berperan 

dalam kebijakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan ini terkait dengan 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang diperlukan untuk 
mendukung atau memastikan Program JKN dalam implementasinya 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemenkeu mempunyai 
kewenangan memberikan pertimbangan dan menentukan alokasi 
anggaran dengan mengacu pada usulan yang disampaikan. Selain 
itu, Kemenkeu juga memberikan advis terkait pengelolaan asset yang 
dimiliki oleh BPJS Kesehatan.

Beberapa peraturan yang menjadi rujukan terkait pengelolaan 
dana JKN adalah:
1. UU Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
4. UU Nomor 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah.

Sejarah Jaminan Kesehatan di Indonesia 
Jaminan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 

zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, 
upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap 
dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan pada 
saat itu, mengajukan gagasan untuk menyelenggarakan program 
asuransi kesehatan (health insurance)
diterapkan di banyak negara maju. 

Periode tahun 1968-1988
Pada 1968, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur 
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pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun 
beserta keluarganya melalui Peraturan Menteri Kesehatan 
(Permenkes) Nomor 1/1968. Berdasarkan Permenkes ini dibentuk 
Badan Penyelenggaran Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) di 
bawah Departemen Kesehatan. Saat itu, pelayanan didasarkan 

fee for service reimbursement, yaitu BPDPK mengganti 
seluruh biaya kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang dipakai 
peserta.

Dalam perjalanannya, BPDPK pernah mengatasi kesulitan dana, 
sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pada awal tahun 80-an 
BPDPK mulai memperkenalkan kebijakan pembiayaan dengan 

all-in, serta membatasi klaim 
perorangan. Upaya-upaya tersebut cukup berhasil. Pada tahun 

pelayanan, dan jumlah obat yang digunakan. 
Cakupan layanan BPDK diperluas dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 22/1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai 
Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara), 
beserta anggota keluarganya. Pada tahun 1984, pemerintah 
mengeluarkan PP Nomor 22/1984 dan PP Nomor 23/1984. 
Berdasarkan ini, BPDPK berubah status menjadi Badan Usaha Milik 

Periode tahun 1988-1992
Beberapa lompatan penting yang terjadi di era Perum Husada 

Bhakti antara lain adalah penghapusan kebijakan klaim perorangan, 
fee for service managed care, 

pemberlakukan sistem kapitasi bagi pelayanan puskesmas dan 
sistem paket di rumah sakit, penggalakan konsep dokter keluarga, 
konsep wilayah, dan konsep rujukan, serta penyusunan Daftar Plafon 
Harga Obat (DPHO) yang sangat berguna untuk efektivitas dan 
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tumbuh dan memperluas cakupan kepesertaan dalam rangka 
universal coverage. Selanjutnya tahun 1992, 

Perum Husada Bhakti berubah status menjadi PT Askes (Persero) 
melalui PP Nomor 6/1992.

Periode tahun 1992-2000
PT Askes (Persero) –selanjutnya disebut PT Askes-- terus 

berkembang dan mulai menjangkau karyawan BUMN melalui 
program Askes Komersial. Tahun 1993, PT Askes mulai bekerjasama 
dengan 148 rumah sakit non pemerintah. Jumlah peserta sukarela 
atau Askes Komersial juga terus meningkat. Setiap tahun PT Askes 
mengalami peningkatan pendapatan dan peningkatan mutu layanan, 
antara lain melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:2000.

Periode tahun 2000-2013
Pada Januari 2005, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/
SK/I/2005, PT Askes dipercaya sebagai Penyelenggara Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). 
Sasaran peserta program tersebut adalah masyarakat miskin dan 
tidak mampu, saat itu sebanyak sekitar 60 juta jiwa. Selain itu, PT 
Askes juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum ter-
cover oleh Jamkesmas. PT Askes terus mengembangkan jaringan 
layanan di seluruh Indonesia untuk mempermudah akses bagi 

service point 
tersebut diharapkan dapat memperbanyak pilihan bagi peserta. 
Peserta juga dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih 

pihak dibina dengan baik, mulai dari pihak internal, media, pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, organisasi dan lembaga sosial, hingga 
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jaringan luar negeri yang ingin mengenal lebih dekat program jaminan 
kesehatan di Indonesia.

Pada tahun 2004, berdasarkan UU Nomor 40/2004, lahir Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu unsurnya adalah 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN. Hal ini mengantarkan PT Askes 
bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan.

Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Swasta.
Selain jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

berkembang juga jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta 
yang lazim disebut asuransi kesehatan swasta. Berbeda dengan 
jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Asuransi 
kesehatan swasta/komersil bertujuan memberikan perlindungan 
kepada penduduk atas dasar commerce dengan ciri hubungan 
transaksi yang bersifat sukarela, sebagaimana layaknya sebuah 
transaksi dagang. Dalam implementasinya asuransi dapat 
diselenggarakan dengan memberikan penggantian biaya kesehatan 
dalam bentuk uang ataupun dengan memberikan pelayanan 
kesehatan ( enefit in in ).

Sampai saat ini, telah berkembang banyak perusahaan asuransi 
kesehatan, yang menawarkan jaminan kesehatannya bagi individu 
maupun untuk perusahaan (corporate). Perusahaan asuransi 
kesehatan tersebut diawasi oleh lembaga pemerintah yaitu OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan). Terdapat lebih dari 40 perusahaan 
asuransi kesehatan, beberapa diantaranya adalah PT. AXA Mandiri 
Financial Service, PT. AIA Financial, PT. Avrist Assuance, PT. Asuransi 
Allianz Life Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. 
Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan Mandiri Inhealth.

Tarif iuran yang ditetapkan dapat berbeda satu dengan yang lain, 
sesuai layanan yang ditawarkan. Hal ini ditentukan juga oleh 
kemampuan perusahaan dalam menjaring kerjasama dengan fasilitas 
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kesehatan dan fasilitas pendanaan (Bank).

BPJS Kesehatan sebagai Operator JKN
Dengan pemberlakukan JKN per 1 Januari 2014, semua program 

jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah (Askes PNS, 
JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam 
satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
Kesehatan). BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan UU Nomor 
24/2011.

Peserta JKN disebut juga sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sifat 
dari kepesertaan BPJS Kesehatan adalah wajib baik bagi seluruh 
warga Indonesia maupun warga asing yang sudah menetap selama 
6 bulan di Indonesia. Setiap perusahaan di Indonesia juga wajib 
mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS Kesehatan 
dengan membayar iuran wajib setiap bulannya sesuai ketentuan. 
Kepesertaan BPJS Kesehatan juga wajib bagi pekerja informal atau 
lepas. Para karyawan wajib mendaftarkan diri dan membayar iuran 
sesuai dengan manfaat dan keuntungan yang diinginkan.

Penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan 
Program JKN mencakup layanan kesehatan yang komprehensif 

termasuk preventif, kuratif dan promotif. Untuk memberikan layanan 
kesehatan kepada peserta, BPJS Kesehatan melakukan kontrak 
dengan penyedia fasilitas layanan kesehatan. Hubungan antara 
pemerintah (regulator), BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, 
dan peserta jaminan kesehatan adalah seperti skema berikut:



139

Kredensialiti dan Jaminan Mutu Layanan
Agar layanan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan 

standar layanan yang dipersyaratkan, maka semua penyedia fasilitas 
layanan kesehatan yang berkontrak dengan BPJS Kesehatan baik 
milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta dievaluasi 
melalui proses kredensialing dan rekredensialing. Proses 
kredensialing merupakan kegiatan peninjauan dan penyimpanan 
data-data fasilitas layanan kesehatan berkaitan dengan pelayanan 
profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola 

yang dimaksudkan sebagai proses evaluasi untuk menyetujui atau 
menolak fasilitas layanan kesehatan, apakah dapat diikat dalam 
kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau tidak. 

Disamping untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan 
yang bermutu bagi peserta, kredensialing bermanfaat untuk 
menghindari penerimaan fasilitas layanan kesehatan yang tidak 
bermutu dan tidak memenuhi standar, mendukung persyaratan legal, 

BPJS KESEHATAN
Peninjauan kersama

ajukan klaim
pembayaran klaim

Bayar iu
ran

Penanganan keluhan

Memberi pelayanan

Mencari pelayanan

PESERTA 
JAMINAN KESEHATAN

FASILITAS
KESEHATAN

REGULATOR

Gambar 1. Skema Hubungan Regulator, BPJS Kesehatan, 
Fasilitas Kesehatan dan Peserta
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serta mendorong kompetisi yang sehat antar fasilitas layanan 
kesehatan.

Pada pelaksanaan awal JKN tahun 2014 semua fasilitas layanan 
kesehatan yang sudah menjadi provider Jamkesmas, Jamsostek, 
Askes dan Asuransi TNI Polri otomatis menjadi provider BPJS 
Kesehatan. Sedangkan fasilitas layanan kesehatan lain yang akan 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilakukan proses kredensialing 
terlebih dahulu. Dalam hal kredensialing dan penjaminan mutu 
layanan, Kementerian Kesehatan memegang peranan penting. 
Secara keseluruhan, fasilitas dibagi 2 yaitu fasilitas layanan kesehatan 
tingkat pertama (FKTP), dan fasilitas layanan kesehatan rujukan 
tingkat lanjut (FKRTL). Masing-masing fasilitas memiliki standar 
tersendiri.

Pembayaran Biaya Pelayanan
BPJS Kesehatan akan membayarkan tagihan biaya layanan 

kesehatan peserta kepada fasilitas kesehatan . Pembayaran klaim 
layanan tersebut dilakukan berbasis Sistem kapitasi dan non-kapitasi 
untuk FKTP dan berbasis sistem paket INA-CBG’s (Indonesia Case 
Base Groups) untuk FKRTL. Besaran biaya kapitasi, non kapitasi dan 
INA-CBG’s diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Kementerian 
Kesehatan memiliki peranan penting dalam perumusan sistem 
kapitasi dan INA-CBG’s.

pelayanan tertentu per 1 orang (per kapita) untuk per 1 periode waktu 
tertentu (dikenal dengan istilah empat “1”). Nilai kapitasi adalah uang 
yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar dibagi jumlah 
penduduk, juga disebut sebagai “tarif dasar” (base rate). Jumlah 
dana kapitasi yang dialokasikan untuk setiap FKTP merupakan 
jumlah per kapita rata-rata (atau tarif dasar) x jumlah peserta yang 
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terdaftar di fasillitas kesehatan tersebut. Singkatnya, biaya kesehatan 
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai jumlah peserta dikali dengan 
nilai ‘base rate’. 

Dengan sistem kapitasi, besaran pembayaran per bulan 
berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan 
jenis dan jumlah pelayanan. Sedangkan untuk non-kapitasi, besaran 
pembayaran klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan di FKTP.

Sistem INA-CBG’s, disebut juga paket manfaat, yaitu menerapkan 
sistem pembayaran berdasarkan perhitungan tarif paket pengobatan 
sesuai group penyakit dan prosedur pananganannya. Misalnya untuk 
rawat inap penanganan penyakit septikemia ringan di Rumah Sakit 
Kelas A wilayah Regional A, tarif untuk kelas 1 adalah Rp. 4.352.900; 
tarif untuk kelas 2 adalah Rp. 3.731.100; dan tarif untuk kelas 3 
adalah Rp. 3.109.200,-2. Semakin tinggi kelas semakin mahal karena 
biaya kamar semakin mahal. Tarif INA-CBG’s dibayarkan per episode 
pelayanan kesehatan, yaitu suatu rangkaian perawatan pasien 
sampai selesai. Dengan pola INA-CBG’s, paket pembayaran sudah 
termasuk: (1) konsultasi dokter, (2) pemeriksaan penunjang, seperti 
laboratorium, radiologo (rontgen), dan lain-lain, (3) obat Formularium 
Nasional (Fornas) maupun obat bukan Fornas, (4) bahan dan alat 
medis habis pakai, (5) akomodasi atau kamar perawatan, dan (6) 
biaya lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 
pasien. 

Perhitungan biaya kesehatan sistem kapitasi lebih mudah 
dilakukan, namun tidak menggambarkan biaya yang sesungguhnya, 
oleh karena itu secara bertahap akan dihapuskan apabila sistem 
INA-CBG’s sudah berjalan dengan baik. Perhitungan menggunakan 
sistem Ina-CBGs lebih mendekati biaya ril, namun perhitungannnya 

2 Permenkes No.59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
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tidak mudah untuk tahap awal, karena memerlukan data dari rekaman 
berulang yang cukup untuk memperkirakan biaya dengan tepat. Oleh 
karena itu, penetapan tarifnya akan terus mengalami perubahan dan 
diperbaharui melaui Penapisan Teknologi Kesehatan (Health 
Technology Assessment
penyakit dan selera konsumen. Di negara lain, sistem CBGs 
diterapkan secara bertahap 3-5 tahun, bahkan juga di negara maju 
seperti Jerman dan Amerika Serikat. 

Keunggulan sistem INA-CBG’s selain memudahkan perencanaan 
dan pengalokasian anggaran program JKN, juga memudahkan pihak 
rumah sakit dari segi perencanaan (planning), pengelolaan 
(management), pengukuran keluaran (output) dan pembandingan 
(benchmarking). Penerapan sistem INA-CBG’s juga dapat mendorong 
fasilitas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara 

Seperti dijelaskan diatas, paket INA-CBG’s akan terus berekspansi 
dan berintegrasi pada beberapa dimensi. Salah satunya adalah paket 
manfaat pada FKTP, dimana sesuai peraturan, paket manfaat ini 
mencakup pelayanan medis, obat-obatan, tes laboratorium rutin, 

cakup juga layanan kesehatan ibu dan bayi (mengadopsi Jampersal), 
vaksin dari pemerintah (tidak termasuk spuit, jarum suntik, dan lain-
lain), pengobatan penyakit menular, serta obat-obatan. 

Peserta JKN dapat meminta manfaat tambahan berupa manfaat 
yang bersifat non medis seperti akomodasi dengan mengikuti 
asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara 
biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus 
dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut dengan 
iuran biaya tambahan (additional charge). Ketentuan tersebut tidak 
berlaku bagi peserta PBI.

BPJS Kesehatan wajib membayar kepada fasilitas kesehatan 
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima. 
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Mekanisme pembayaran dan tarif ditentukan melalui Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 69/2013 junto Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 59/2014. 

Keterbatasan Pelayanan dan Kondisi Khusus
Indonesia merupakan negara kepulauan yang penduduknya 

tersebar secara tidak merata,  dari pulau Sabang di ujung barat 
sampai Merauke di ujung timur. Penyebaran penduduk yang luas dan 
tidak merata ini belum diikuti dengan penyebaran ketersediaan 
fasilitas kesehatan yang memadai. Keterbatasan fasilitas kesehatan 

memungkinkan untuk menjangkau fasilitas kesehatan dengan 
mudah, maka jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran 
berdasarkan kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk 
melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil 
guna. 

Besaran pembayaran bisa berbeda antara satu wilayah (regional) 
dengan wilayah yang lain, ditentukan berdasarkan kesepakatan 
antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah 
tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan. Dalam hal tertentu, bila tidak ada kesepakatan 
atas besaran pembayaran, maka Menteri Kesehatan yang 
memutuskan besaran pembayaran.

Semua fasilitas kesehatan meskipun tidak menjalin kerja sama 
dengan BPJS Kesehatan wajib melayani pasien dalam keadaan 
gawat darurat. Setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien 
dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut wajib merujuk 
pasien ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas 
kesehatan yang tidak menjalin kerjasama atas pelayanan gawat 
darurat yang diberikan sejumlah yang setara dengan tarif yang 
berlaku di wilayah tersebut. 
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Pengelolaan Dana JKN
Modal awal BPJS Kesehatan berasal dari APBN, sebesar Rp 2 

triliun. BPJS diberi kewenangan mengelola aset yang bersumber dari 
iuran peserta, hasil pengembangan dana Jaminan, hasil pengalihan 
peserta yang menjadi hak peserta dari BUMN penyelenggara jaminan 
sebelumnya (PT Askes) serta sumber lain yang sah, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Pada UU Nomor 40/2004 tentang SJSN, UU Nomor 24/2011 
tentang BPJS dan PP Nomor 12/2013 tentang Pelaksanaan JKN 
yang diperbaharui dengan PP Nomor 111/2013 disebutkan bahwa 
pembiayaan JKN berasal dari iuran yang ditanggung sendiri oleh 
peserta atau yang dibayarkan oleh Pemerintah atau Pemberi Kerja, 
yang dilakukan secara gotong royong. Dengan demikian, pembiayaan 
JKN berasal dari tiga sumber pembayaran, dengan besaran iuran per 
bulan masing-masing adalah sebagai berikut: 
1. Pembayaran dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 

terdiri kelompok miskin yang dibiayai secara penuh melalui 
subsidi Pemerintah sebesar Rp 19.225 

2. Pembayaran dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ekivalen 
besarnya dengan 5 % dari gaji (4 % dibayar oleh pemilik usaha 
dan 1% dibayar oleh Pekerja)

3. Pembayaran dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan 
Pekerja (BP), dan Pekerja Mandiri yang membayar sebesar Rp 
25.500 (kelas 3), Rp. 42.500 (kelas 2) dan 59.500 (kelas 1) 

Dana yang diperoleh dari iuran peserta digunakan untuk 
pembayaran manfaat kesehatan. Sedangkan untuk biaya operasional, 
BPJS Kesehatan diperkenankan menggunakan tidak lebih dari 10% 
dari total penerimaan. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 87/2013 yang menyatakan bahwa “biaya pengelolaan 
maksimal 10 % dari total iuran yang telah diterima oleh BPJS 
Kesehatan”.  
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Selain untuk pembayaran biaya manfaat serta biaya operasional, 
BPJS Kesehatan dapat mengelola dana dengan instrumen investasi 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 
pengelolaan dana, BPJS Kesehatan harus memperhatikan aspek 
likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dan hasil yang 
memadai. Ini sesuai dengan PP Nomor 87/2013 tentang Tentang 
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu, juga 
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2013, 
yang mengatur biaya operasional BPJS Kesehatan sebesar 6,25%, 
sehingga dari itu terdapat cadangan sebesar 3,75%.

Kesehatan pengelolaan keuangan diukur dengan tingkat likuiditas 
dan tingkat solvabilitas. Tingkat likuiditas adalah aset lancar dibagi 
dengan liabilitas lancar. Aset lancar adalah aset yang jatuh tempo 
penerimaannya kurang dari 1 (satu) tahun. Liabilitas lancar adalah 
liabilitas yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari 1 (satu) tahun. 
Sedangkan solvabilitas adalah perbandingan antara aset yang 
diperkenankan dan liabilitas. Dalam pengelolaan dana BPJS 
Kesehatan, ditetapkan tingkat likuiditas sekurang-kurangnya 120%, 
dan tingkat solvabilitas juga sekurang-kurangnya 120%. 

Setiap tahun BPJS Kesehatan menetapkan target solvabilitas. 
Dalam keadaan luar biasa, dimana terjadi pengurangan solvabilitas 

untuk menjamin tingkat keuangan BPJS Kesehatan. 

Kinerja Penyelenggaraan JKN Tahun 2014-2015 
Kinerja penyelenggaraan JKN dapat dilihat dari beberapa aspek 

penting, antara lain jumlah dan cakupan peserta, mutu layanan, rasio 
jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah peserta, dan pendapatan 
iuran dibandingkan dengan biaya manfaat.

Kepesertaan (Jumlah dan Cakupan) Melampaui Target
Tahun pertama, 2014, BPJS Kesehatan menjaring peserta dengan 
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antara lain mengkonversi peserta Askes menjadi peserta BPJS 
Kesehatan. Selain itu, peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga 
bergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan. Program KIS adalah 
program yang dicanangkan presiden Joko Widodo di awal 
pemerintahannya, yang memiliki prinsip dan tujuan yang sama 
dengan program JKN. Akhirnya keduanya disatukan dan dikelola 
oleh BPJS Kesehatan. Kartu kepesertaan JKN disebut juga kartu 
KIS. Sebagai gambaran, akhir tahun 2014 kartu KIS telah 
didistribusikan kepada segmen PBI sebanyak 4.426.010, dan di 
tahun 2015 sebanyak 81.973.990. 

Total jumlah peserta yang terjaring dalam program JKN hingga 
Desember 2014 mencapai 133.423653. Ini melebihi target yang 
ditetapkan sebanyak 121.600.000 (realisasi sebesar 109,72%). Dari 
jumlah ini, sebanyak 86,4 juta jiwa atau 71,05% adalah peserta PBI. 
Sampai bulan Juni Tahun 2015 jumlah peserta JKN sudah mencapai 
147.675.544 jiwa. Angka ini menduduki porsi 57,80 % dari seluruh 
penduduk Indonesia yang berjumlah 255.461.700 jiwa. 

Sampai Desember 2015 peserta mencapai 156.790.287 jiwa. 
Peningkatan terbesar tahun 2015 berasal dari Non PBI yaitu 
sebesar 24,45%, dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha sebesar 
45,07%, diikuti oleh peserta integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan 
mencapai 17,39%. Tren kenaikan kepesertaan per bulan, serta 
tingkat pertumbuhan tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2 dan 
Gambar 3.
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Gambar 2: Grafik Tren Kepesertaan JKN Tahun 2014

Sumber: Data BPJS Kesehatan 2014

Sumber: Data BPJS Kesehatan 2015

Gambar 3: Grafik Tren Kepesertaan sampai dengan Juni 
Tahun 2015
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Selain jumlah kepesertaan yang melampaui target yang ditetapkan, 
capaian cakupan kepesertaan tahun 2014 juga melebih target yang 
ditetapkan. Target cakupan kepesertaan tahun 2014 adalah 48,22% 
sedangkan capaian sebesar 52,91% (realisasi 109,72%). Peserta 
PBI mendominasi cakupan sebesar 34,26%. Berikut gambaran 
cakupan kepesertaan tahun 2014 seperti pada Tabel 2.

Tabel 2: Tabel Kepesertaan JKN Tahun 2014

No Kepesertaan Jumlah dalam %

1 Penerima Bantuan Iuran 34,26

2 Pekerja Penerima Upah 9,65

3 Pekerja Bukan Penerima Upah 3,59

4 Bukan Pekerja 1,93

5 Peserta Jamkesda Integrasi BPJS Kesehatan 3,48

Jumlah Total 52,91 

Sumber : Data BPJS Kesehatan 2014

Mutu Layanan Tidak Memuaskan
Meskipun dari sisi kepesertaan melampaui target, namun, dari sisi 

penyelenggaraan layanan oleh fasilitas kesehatan hingga tahun 2015 
mutunya belum optimal, terutama terkait proses layanan melibatkan 
dokter dan pasien. Hasil survey dan kajian oleh Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan UGM tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-
rata nilai indeks kualitas fasilitas kesehatan adalah sebesar 73 
persen. Survey yang dilakukan terhadap 533 pengelola fasilitas 
kesehatan (FKTP dan FKRTL) dan 1.893 pasien peserta JKN di 49 
Kab/Kota di 14 provinsi itu menilai bahwa bahwa mutu layanan hanya 
65 persen, sedangkan mutu masukan 79 persen dan mutu keluaran 
76 persen. Mutu proses dilihat misalnya dari standar pemeriksaan 
oleh dokter, dimana seharusnya dokter memeriksa dengan cara 



149

melihat (inspeksi), palpasi (memegang), perkusi (mengetuk, dan 
auskultasi (didengar dengan stetoskop), nyatanya tidak semua 
langkah itu dilakukan saat memeriksa pasien. “Banyaknya jumlah 
pasien membuat waktu pemeriksaan bagi setiap pasien tak banyak”, 
kata peneliti UGM. Disamping itu kecepatan layanan juga dinilai 
lambat, termasuk lama waktu menunggu pendaftaran dan waktu 
menunggu pelayanan.

Studi ini juga menunjukkan bahwa ketepatan jam dokter datang 
adalah 70 persen, kejelasan informasi dokter 72 persen, dan 
ketepatan diagnosis 72 persen. Mutu layanan terendah dialami oleh 
pasien rawat jalan di FKRTL sebesar 62 persen. 

Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan terhadap Jumlah Peserta 
Rendah

Rasio jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah peserta belum 
memadai. Sementara, pembangunan fasilitas kesehatan tidak bisa 
dilakukan dengan cepat. Tidak jarang satu kabupaten hanya memiliki 
satu FKRTL3. Semangat mengumpulkan jumlah peserta oleh BPJS 
Kesehatan ternyata belum diimbangi dengan penyediaan layanan 
dengan mutu terbaik. Ini menjadi catatan penting karena menghambat 
pengembangan sayap kepesertaan BPJS Kesehatan ke sektor 
swasta. Pada umumnya sektor swasta menolak menjadi peserta 
BPJS Kesehatan selama layanan belum sesuai harapan. Pihak 
swasta dan peserta mandiri mampu memilih pilihan lain yaitu asuransi 
kesehatan swasta/komersil yang sudah lebih established.

Pendapatan Iuran Lebih Rendah Dibandingkan Biaya Manfaat
Sampai dengan 31 Desember 2014, pendapatan iuran mencapai 

Rp.40,72 triliun. Sedangkan realisasi pembayaran biaya pelayanan 
kesehatan sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp.42,65 
triliun. Pembayaran biaya ini meliputi biaya kapitasi sebesar Rp.8,34 

3 Hasil survey oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM tahun 2015
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triliun untuk 18.437 FKTP, dan biaya manfaat sebesar Rp 34,31 triliun 
untuk 1.681 FKRTL. Pembayaran kapitasi rata-rata 15 hari setiap 
bulan (tepat waktu), sedangkan pembayaran biaya manfaat rata-rata 
13 hari setiap bulan (lebih cepat). 

Angka rasio klaim tahun 2014 adalah 109,9%. Dengan beban 
operasional BPJS Kesehatan sebesar 6,25% dari iuran, maka hasil 
audit menemukan kondisi negatif asset neto tahun 2014 sebesar Rp 
3,3 Triliun. Rata-rata biaya pelayanan kesehatan per orang per bulan 
(POPB) tahun 2014 mencapai Rp 31.362, sedangkan rata-rata 
penerimaan iuran per orang per bulan adalah Rp. 28.546. Akibatnya, 

Disamping dana iuran, tahun 2014, BPJS Kesehatan 
mengalokasikan dana cadangan teknis sebesar Rp 5,67 triliun. 
Sedangkan tahun 2015 BPJS Kesehatan mengalokasikan dana 
cadangan sebesar Rp 5 triliun atau senilai Rp 3.372 POPB jika 
dikonversi dengan rata-rata bulan peserta JKN tahun 2014. Biaya ini 

tahun 2014, namun belum termasuk biaya operasional. Terdapat 
kekurangan Rp 1.229 POPB untuk menutup biaya operasional tahun 
2014. 

Tahun 2015, realisasi penerimaan iuran peserta sampai bulan 
Juni 2015 adalah Rp 24,6 triliun, atau setara dengan rata-rata Rp 

Dengan jumlah peserta 156.790.287 jiwa pada Desember 2015, 
pendapatan dari iuran adalah sebesar Rp. 54 triliun. Dengan 
pembayaran manfaat sebesar Rp. 57 trilyun ditambah dengan biaya 

(unaudited).

De�sit Pendanaan JKN
erh tu a  ar  ura  a  erk raa  e t
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Tarif iuran JKN dihitung berdasarkan asumsi bahwa seluruh 
penduduk Indonesia menjadi peserta JKN secara bertahap hingga 
tahun 2019, dengan angka kesakitan 15% dari populasi. Layanan 
meliputi layanan kesehatan preventif, kuratif dan promotif. 
Pertimbangan penetapan tarif juga didasarkan pada faktor 
aksesibilitas layanan kesehatan, cakupan layanan, ketersediaan 
layanan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun pada 
pelaksanaannya, karena iuran yang ditetapkan lebih rendah dari 

Dalam implementasi JKN, BPJS Kesehatan memang dapat saja 

manfaat jaminan. Disebutkan dalam tata kelola keuangan yang diatur 
oleh DJSN4 bahwa:
(1) surplus, merupakan selisih dana lebih dari jumlah ekspektasi 
klaim dan hasil pengembangan dana program dikurangi realisasi 
klaim dalam 1 (satu) tahun berdasarkan laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh auditor independen; dan
(2) e t, merupakan selisih dana kurang dari jumlah ekspekstasi 
klaim dan hasil pengembangan dana program dikurangi realisasi 
klaim dalam 1 (satu) tahun berdasarkan laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh auditor independen; 

Ekspekstasi klaim adalah jumlah iuran yang diterima setelah 
dikurangi persentasi dana operasional yang dialokasikan. 

selisih kurang dana operasional atas realisasi biaya operasional 
dalam 1 (satu) tahun berdasarkan laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh auditor independen. Besarnya dana operasional BPJS 
paling tinggi sebesar 80% dari dana operasional BPJS yang 
dialokasikan. Surplus dana operasional dapat digunakan untuk biaya 
pengelolaan tahun berikutnya termasuk insentif untuk pengurus dan 

4 Seperti yang ditulis Chazali Situmorang dalam bukunya Reformasi Jaminan 
Sosial, 2013, halaman 147-148
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menggunakan dana cadangan dan atau aset BPJS, untuk selanjutnya 
dapat direvisi besarnya persentase dana operasional BPJS. 

Menurut Situmorang5

menggunakan dana cadangan dan/atau aset BPJS dan/atau setoran 
modal dari pemerintah, untuk selanjutnya bila diperlukan dilakukan 
revisi besaran iuran..” Sesuai dengan tata kelola tersebut, maka 

ditambah dengan dana dari aset BPJS Kesehatan (yaitu peralihan 
aset dari PT Askes). Mestinya, sesuai tata kelola tersebut, dilakukan 
revisi besaran iuran tahun 2015. Namun sampai bulan Juli 2015 
masih diberlakukan tarif yang sama.

Baru pada bulan Juli tahun 2015 diperlakukan tarif baru dengan 
sedikit penyesuaian pada besaran iuran pada kelompok Pekerja 
Penerima Upah (PPU) dari 4,5% menjadi 5%, sedangkan iuran PBI 
tetap sebesar Rp. 19.225, demikian juga untuk kelompok Mandiri tarif 
iuran tidak berubah. Dengan demikian, tarif baru tahun 2015 secara 

diperkirakan masih akan terjadi. 

5 Seperti yang ditulis Chazali Situmorang dalam bukunya Reformasi Jaminan 
Sosial, 2013, halaman 147-148
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Tabel 3. Perbedaan tarif iuran tahun 2014 – pertengahan 
tahun 2015

Besaran Iuran per bulan

Penerima 
Bantuan 

Iuran (PBI)

Pekerja Penerima 
Upah (PPU)

Pekerja Bukan 
Penerima Upah 

(PBPU), Bukan Peker-
ja (BP), dan Pekerja 

Mandiri

Tahun 20141 - 
pertengahan 
tahun 2015

19.225 ekivalen besarnya 
dengan 4,5 % dari 

gaji (4 % dibayar oleh 
pemilik usaha dan 
0,5% diabayar oleh 

Pekerja)

Kelas 1 = 25.500
Kelas 2 = 42.500
Kelas 3 = 59.500

Pertengahan 
Tahun 20152- 
saat ini

19.225 ekivalen besarnya 
dengan 5 % dari gaji (4 
% dibayar oleh pemilik 
usaha dan 1% diabayar 

oleh Pekerja)

Kelas 1 = 25.500
Kelas 2 = 42.500
Kelas 3 = 59.500

 
Menurut Situmorang6, “Penetapan besarnya iuran kepesertaan 

tersebut bukanlah harga yang ideal, melainkan lebih pada kompromi 
ketersediaan uang yang dimiliki Pemerintah pada saat itu. Iuran 
kepesertaaan bagi PBI yang semula diusulkan adalah sebesar Rp 
25.000,- sampai Rp. 27.000,-“, ungkapnya.

perhitungan simulasi data besaran iuran tahun 2014-2019 
menunjukkan tren kenaikan secara kumulatif, seperti terlihat pada 
Tabel 4. 

6 Wawancara dengan Ghazali Situmorang
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Tabel 4: Perkiraan Status Keuangan Program JKN, 2014-
2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total iuran* 27,696 29,080 30,244 31,453 32,712 34,020

Biaya Layanan 
Kes

31,812 33,332 37,401 38,247 42,248 42,248

Klaim ratio (%) 114.9% 114.6% 123.7% 121.6% 129.2% 124.2%

Saldo (de�s-
it)**

4,116 4,252 7,157 6,794 9,536 8,228

Kumulasi 
De�sit

4,116
8,368 11,409 13,951 16,330 17,764

*Kecuali klaim ratio, semua nilai dalam Rp, per peserta per bulan

**Tidak memperhitungkan loading charges

Sumber: Compilation of Policy Notes, AIPHSS, 2015 (diolah)

Penyebab De�sit

cenderung semakin besar ini, menunjukkan beberapa penyebab, 
diantaranya adalah:
1. jumlah biaya yang dipungut dari peserta tidak mencukupi untuk 

menutupi biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan 
2. jumlah peserta yang menggunakan layanan kesehatan lebih 

besar dari jumlah peserta sehat yang membayar (menyebabkan 
klaim rasio sangat tinggi)

3. jumlah pekerja sehat di sektor swasta belum berpartisipasi secara 
optimal, dan

4. layanan kesehatan secara kualitas maupun kuantitas belum 
optimal, sehingga sebagian peserta menolak membayar dengan 
harga premi yang lebih tinggi. 
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Beberapa faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya 

seperti asuransi komersial, misalnya dalam penerapan layanan 
kepada peserta tidak ada masa tunggu, artinya peserta yang baru 
mendaftar bisa langsung mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. 
BPJS juga tidak menerapkan adanya pre-condition kepada peserta 
seperti pada asuransi komersial, sehingga semua peserta yang 
sehat, yang sedang sakit, maupun yang berpotensi besar menderita 
penyakit, tetap dapat menjadi peserta tanpa membedakan besarnya 
iuran berdasarkan faktor risiko tersebut. 

Karena penerapan tanpa pre-condition tersebut, dan tidak ada 
masa tunggu maka sebagian peserta mendaftarkan diri menjadi 
peserta BPJS Kesehatan justru pada saat sakit dan membutuhkan 
biaya pengobatan, sehingga biaya pengobatannya langsung 
ditanggung oleh BPJS Kesehatan, namun setelah sembuh sebagian 
tidak melanjutkan membayar premi bulanan. Kebanyakan peserta 
yang melakukan hal ini adalah peserta Mandiri, meskipun total 
jumlahnya hanya sekitar 10 persen dari jumlah peserta keseluruhan, 
hampir 40 persen disinyalir melakukan ‘kecurangan’ tersebut. 
Faktanya klaim rasio untuk peserta PBI berkisar 70-80% sedangkan 
untuk peserta mandiri melonjak diatas sampai 1.000%. Tentu saja hal 
ini membebani BPJS dan berkontribusi terhadap mismatch yang 
terjadi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Jalil 
mengatakan, “Banyak peserta jaminan kesehatan ini yang baru 
menyetor iuran dua bulan, langsung mendapat pelayanan operasi 
dan sebagainya. Ada orang yang sudah sakit, baru ke sana (mengurus 
BPJS Kesehatan), Ini menimbulkan moral hazard pada pelaksanaan 
BPJS Kesehatan.” Untuk itu, BPJS Kesehatan diminta memperbaiki 
sistem agar hal ini bisa diatasi.

Dilematika Kenaikan Tarif Iuran JKN 
Penaikan tarif JKN menjadi dilematis karena perlu 

memperhitungkan berbagai hal. Berikut diuraikan secara ringkas 



156

gambaran situasi keuangan makro yang mempengaruhi perekonomian 
masyarakat (rumah tangga) dan keuangan negara, serta status 
umum kondisi kesehatan Nasional Indonesia. Demikian juga uraian 
singkat tentang industri asuransi kesehatan komersial di Indonesia, 
gambaran premi dan produk layanannya serta bagaiman prospeknya 
dengan pemberlakukan JKN.

Gambaran Situasi Perekonomian Indonesia
Sebagaimana diuraikan di atas, pelaksanaan JKN tidak terlepas 

dari masalah penganggaran, yang berarti sangat dipengaruhi oleh 
situasi perekonomian baik menyangkut ekonomi mikro (rumah 
tangga) maupun ekonomi makro Indonesia. Untuk memberikan 
gambaran tentang situasi perekonomian makro Indonesia, dapat 
berangkat dari asumsi dan realisasi APBN tahun 2015 dan 2016 serta 
faktor lain yang mempengaruhi perekonomian. Selengkapnya, lihat 
pada Lampiran 5

Dua hal penting selalu menjadi ukuran perekonomian negara 

paling berpengaruh dan merupakan muara dari asumsi APBN lainnya. 
Dengan perkiraaan PDB 2015 yang hanya tumbuh 4,8-4,9, maka 
relatif sulit bagi pemerintah untuk mencapai target asumsi 
pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,3% pada tahun 2016, 
meskipun upaya maksimal dan perkembangan situasi awal tahun 
2016 memberi harapan yang cukup menggembirakan. 

Beberapa catatan situasi ekonomi yang membayangi perkiraan 
kondisi ekonomi Indonesia tahun 2016 adalah sebagai berikut: (a) 
perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, (b) ketergantungan 
Indonesia atas impor serta menurunya ekspor, (c) anjloknya harga 
minyak dunia mmengurangi pendapatan negara, (d) paket kebijakan 
ekonomi Indonesia memberi stimulus bagi investasi, dan (e) Kebijakan 
tax amnesty yang belum tentu berhasil.

Karena jaminan sosial ditopang dari pajak, maka menurunnya 
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untuk jaminan sosial. Kebijakan tax amnesty yang sedikt memberi 
harapan namun sekaligus juga tidak terlalu menggembirakan karena 
pelaksanaannya masih memerlukan waktu beberapa bulan, terutama 
untuk penyusunan pedoman pelaksanaannya. Kemunginan, bila tax 
amnesty berhasil dijalankan, hasilnya akan baru terlihat pada 
pertengahan akhir tahun 2016. Artinya, terlambat untuk menopang 
kebutuhan subsidi tahun 2016.

Gambaran Situasi dan Status Kesehatan Indonesia
Indikator utama status kesehatan nasional adalah Angka Kematian 

dan Status Gizi. Gambaran yang lebih komprehensip meliputi juga 
tentang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 
Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan 
Makanan; Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat; Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan 
Rujukan Berkualitas dan Kesiapan Fasilitas Kesehatan dan SDM 
Kesehatan; Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta 
Sistem Informasi; serta Pembiayaan Kesehatan. Selengkapnya dapat 
dibaca pada Lampiran 6.

Secara umum Pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur 
penduduk merupakan penggerak utama terjadinya peningkatan 
kebutuhan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2013, 
jumlah penduduk Indonesia 248.818.100 ribu jiwa dan akan mencapai 
268.076.600 ribu jiwa pada tahun 2019. Rata-rata usia harapan hidup 
ketika lahir pada tahun 2015 akan mencapai 70,1 tahun dan pada 
tahun 2019 mencapai 70,9 tahun. Indonesia akan menjadi negara 
urutan ke-4 di dunia dengan proporsi penduduk usia lanjut paling 
banyak, yaitu 21.695.400 ribu jiwa pada tahun 2015 dan akan 
meningkat menjadi 25.901.900 ribu jiwa pada tahun 2019. Kemajuan 
pada penurunan tingkat kematian karena penyakit menular di satu 
sisi, berbanding terbalik dengan meningkatnya Penyakit Tidak 
menular (PTM) dan trauma/cedera dengan disabilitas terjadi di sisi 
yang lain.
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Angka Kematian Ibu dan Anak yang dihitung per seribu persalinan 
menunjukkan tren naik dari 228 pada tahun 2007 menjadi 359 pada 
tahun 2012. Sementara dari status gizi masyarakat terlihat bahwa 
Indonesia menghadapi masalah ganda; yakni gizi buruk pada anak 
terutama dari penduduk golongan ekonomi lemah, dan kegemukan/
obesitas pada dewasa serta golongan ekonomi menengah ke atas. 
Obesitas/kegemukan memicu munculnya penyakit tidak menular 
seperti diabetes.

Disisi lain, Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 
Pengawasan Obat dan Makanan dianggap masih belum memadai, 
terutama di luar Jawa. Kasus obat palsu dan makanan mengandung 
bahan berbahaya menjadi ancaman lain bagi kesehatan. 

Akses terhadap fasilitas kesehatan serta kesiapan sumberdaya 
kesehatan juga seperti jurang/gap menganga antara yang ideal dan 
yang tersedia. Subsistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 
memiliki sejumlah persoalan. Berbagai fakta berikut mencerminkan 
kondisi tersebut: (a) Analisis Bank Dunia menemukan capaian pada 
sejumlah indikator yang mencerminkan kesiapan fasilitas kesehatan 
memiliki ruang lebar untuk perbaikan; (b) Keterbatasan akses 
penduduk pada pelayanan kesehatan ditemukan di DTPK; (c) Kualitas 
pelayanan belum optimal karena ketiadaan standar pelayanan dan 
sistem informasi (medical record dan informasi); (d) Akreditasi fasilitas 
pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik dan rumah sakit) perlu 
dibenahi; (e) Pelayanan kesehatan promotif dan preventif rapuh, 
serta Sistem rujukan belum berjalan optimal; (f) sinkronisasi berbagai 
regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan JKN

Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia 
Dilihat dari industri asuransi, BPJS Kesehatan merupakan 

kompetitor bagi perusahaan asuransi kesehatan swasta yang telah 
ada. Namun, menurut Direktur Operasional Mandiri Inhealth, salah 
satu perusahaan jasa asuransi kesehatan,, Wahyu Handoko, pasar 
asuransi komersial di Indonesia mencapai 30 persen dari total jumlah 
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penduduk. Sementara penduduk yang menjaminkan kesehatan 
maupun jiwanya dengan produk asuransi baru7 juta orang7. “Itu 
artinya dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, sebesar 75 juta jiwa 
perlu asuransi kesehatan. Ini adalah suatu peluang yang harus 
ditangkap, jadi tidak perlu khawatir dengan BPJS Kesehatan,” 
tegasnya. 

Karena seluruh penduduk Indonesia juga peserta wajib JKN, 
maka peluang yang digarap oleh sektor swasta adalah dengan 
menerapkan mekanisme koordinasi manfaat atau Coordination of 

enefit (COB). Dengan mekanisme COB, pemberi kerja dapat 
mengurangi dampak pembayaran ganda (double payment) atas 
pertanggungan karyawan karena sebagian klaim dapat ditanggung 
dalam skim JKN.

“Kami melihat ruang yang ada di dalam JKN, yakni dengan 
memberikan kecepatan dan kenyamanan lain. Sebab tidak ada 
asuransi yang bisa melawan BPJS Kesehatan, wong dari ujung 
kepala sampai ujung kaki, penyakit panas, kadas, kurap sampai ganti 
organ ditanggung,” papar Wahyu. Wahyu juga menyebut bahwa 
fasilitas managed care atau COB menyasar target pasar institusi 
yang mempunyai kemampuan lebih untuk alokasi anggaran 
kesehatan karyawannya. Sebagai contoh, bila perusahaan yang 
selama ini mengalokasikan anggaran kesehatan 10 persen, 
sementara kewajiban BPJS Kesehatan sekitar 5-6 % dan sisanya 4-5 
% dikelola asuransi komersil. 

“Dana 4 % inilah yang kami mau garap. Karena BPJS memang 
bagus, tapi hanya saja namanya standar, tentu pekerjaan rumahnya 
kenyamanan dan kecepatan. Kalau antre ke puskesmas, dokter 
keluarga kan perlu waktu dan produktivitas terganggu, jadi kami bisa 

Sebagai gambaran produk jasa asuransi kesehatan swasta, dapat 
diambil contoh produk dari Mandiri Inhealth yaitu ada kategori silver, 

7 Tak Sanggup Tandingi BPJS, Perusahaan Asuransi Takut Bangkrut?, Liputan 
6.com, 28 Oktober 2015
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gold, platinum dan diamond. Untuk kategori silver, tetap harus ada 
rujukan dokter klinik, bukan puskesmas, namun provider yang 
bekerjasama dengan perusahaan bisa memberikan waktu konsultasi 
lebih cepat. Untuk gold, bisa langsung ke spesialis anak, kandungan, 
THT atau mata. Sementara platinum, tanpa rujukan sama sekali, jadi 
klien bisa langsung ke rumah sakit atau spesialis. Sedangkan kategori 
diamond, perusahaan asuransi menjamin klaim kesehatan sampai 
keluar negeri. Besaran pungutan premi bergantung pada nilai 
pertanggungan. Paling rendah, sebesar Rp 200 ribu per bulan tanpa 
COB dan berkisar Rp 1,7 juta-Rp 2 juta untuk premi yang paling 
mahal di jenis diamond. “Saat ini sudah 900 institusi peserta kami 
dan 154 korporasi diantaranya ikut skim COB. Contohnya pegawai 
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Pelindo, Bulog dan lainnya. 
Sampai sekarang sudah 40 BUMN yang ikut COB,” kata Wahyu.

Usulan Penaikan Tarif JKN Tahun 2016 

penyelenggaraan JKN, DJSN berpendapat bahwa asset likuiditas 
BPJS sulit untuk menyelamatkan pembiayaan JKN. Selain itu, dana 

itu DJSN memandang perlu memperbaiki pembiayaan JKN jangka 
panjang dengan menghindari resiko keuangan yang dihadapi dengan 
alternatif penaikan tarif iuran.

Secara teknis, penyesuaian besaran iuran kepesertaan JKN 
dihitung dengan hasil perkalian angka probabilitas dengan rata-rata 
tarif pelayanan kesehatan, plus loading factors. Angka probabilitas 
adalah data kasus-kasus penyakit tahun sebelumnya dan kasus 
penyakit yang belum dilaporkan. Untuk penyesuaian tarif tahun 2016, 
dilakukan simulasi pada bulan Oktober 2015 menggunakan data 
tahun 2014. Menurut Situmorang, Skenario 1 dihitung menggunakan 
metode Chain Ladder (Triangels), sedangkan Skenario-2 
menggunakan model Stochastic Chain Ladder. Skenario-3 adalah 
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adalah nilai rata-rata dari hasil kedua perhitungan tersebut. Hasil 
perhitungan rata-rata sementara adalah Rp. 51.000,- POPB.

Tabel 7: Kalkulasi Tarif Iuran Per Oktober 2015

URAIAN Perhitungan Iuran Tahun 2016 Iuran Tarif 
yang berlakuSkenario-1 Skenario-2 Skenario-3

Rata-rata 
(Rp POPB)

51.903 50.907 51.000

PBI 36.029 34.775 35.402 Rp 23.000

PBPU Kelas I 79.970 77,188 78.579 Rp 59.500

PBPU Kelas II 63.080 60,885 61.982 Rp 42.500

PBPU Kelas III 53.676 51.809 52,742 Rp 25.000

Sumber : DJSN

Untuk tarif tahun 2016, batas waktu usulan pagu anggaran 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 
jatuh tenggat pada Maret 2015 (kompas 1 april 2015). DJSN kembali 
melakukan kajian bersama FKM UI, Kemenkes dan BPJS Kesehatan 
tentang POPB. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan pada 
forum DJSN, forum antar Kementerian/Lembaga dan berbagai forum 
stakeholder lainnya untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, 
diadakan pertemuan tingkat pimpinan DJSN, Kemenkes, Kemenkeu, 
dan BPJS Kesehatan pada Juli 2015. Hal yang menjadi pertimbangan 
utama adalah penyesuaian besaran iuran bagi orang miskin dan tidak 
mampu (PBI). Hasil kalkulasi teknis diperoleh nilai iuran PBI sebesar 
Rp 36.000.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 
Kemenkes (P2JK) Donald Pardede “Besaran iuran Rp 36.000 per 

Kemenkeu mempertimbangkan tiap opsi yang dipilih, karena tiap opsi 
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memiliki implikasi masing-masing. Donald menambahkan, bahwa 
usulan Rp 36.000,- per bulan adalah besaran ideal yang diharapkan 

menetapkan iuran di bawah Rp 36.000 dengan risiko menyiapkan 
8. 

Ketua Indonesia Health Economic Association (Ina-HEA) 
Hasbullah Thabrani9 bahkan mengusulkan agar iur PBI dinaikan 
menjadi Rp. 40.000,- ribu per orang/bulan. Dengan jumlah itu, artinya, 
pemerintah harus mengalokasikan dana dari APBN sekitar Rp. 60 
triliun. “Agar BPJS Kesehatan bias berjalan dan layanan yang 
diberikan layak, kenaikan iur premi PBI minimal harus Rp. 40.000,” 
ujar Hasbullah, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Kesehatan 
Masyarakat FKM-UI

Sementara itu, Kemenkeu telah menyiapkan anggaran untuk iuran 
PBI sebesar Rp 23.000 POPB pada anggaran DIPA Kemenkes. 
Dengan perkiraan kenaikan menjadi Rp 36.000 per orang per bulan, 
pemerintah perlu mencari kekurangna dana sebesar selisih antara 
Rp 36.000 dan Rp 23.000.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan 
bahwa Kemenkeu masih akan membicarakan dengan Lembaga 
terkait. “Masih akan kami bicarakan dengan BPJS Kesehatan, 
Kemenkes dan DJSN soal hal itu (kenaikan iuran) untuk melihat 
persisnya perkiraaan di 2016,” terangnya. Askolani pun tidak dapat 
menjamin apakah dengan kenaikan tarif PBI menjadi Rp 23.000,- 
(dari sebelumnya Rp.19.500,-) tidak akan membuat neraca keuangan 

dampak hitungannya di tahun depan,” tegas dia. Dirinya mengaku, 
Kemenkeu masih perlu mengkaji alternatif kenaikan menjadi Rp. 
36.000,-. “Kita perlu kaji usulan tersebut, karena banyak hal yang 

10

8 kompas 1 Agustus 2015
9 Buletin Info BPJS Kesehatan edisi 25 tahun 2015
10 liputan 6.com, 18 oktober 2015.
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Penutup
Karena Presiden perlu segera memutuskan tarif BPJS Kesehatan, 

maka DJSN didesak untuk segera mengajukan usulan. Data 
kepesertaan dari BPJS Kesehatan, data fasilitas layanan kesehatan 
dari Kemenkes, serta pertimbangan keuangan negara dari Kemenkeu, 
merupakan 3 hal pokok yang menjadi bahan pertimbangan. Pilihan 
subsidi jelas akan membebani pemerintah, namun pilihan menaikkan 
iuran pun bukan berarti tidak membebani pemerintah karena sebagian 
besar (lebih dari sepertiga) peserta merupakan PBI maka kenaikan 
iuran juga akan berdampak pada kenaikan alokasi anggaran 
pemerintah untuk PBI. 

Pembebanan biaya lebih kepada kepada peserta non-PBI 
terutama PPU, juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Namun 
persoalannya adalah apakah layanan kesehatan sudah cukup 
maksimal untuk ditawarkan kepada peserta golongan ini. Karena 
pada umumnya peserta dari sektor swasta keberatan dengan 
kenaikan anggaran tanpa kenaikan mutu pelayanan. Tentu peserta 
tidak ingin hanya sebagai penyumbang anggaran semata, tanpa 
menerima layanan yang memadai. Sementara, di luar sana, asuransi 
kesehatan komersial menjanjikan layanan yang mungkin lebih baik. 
Disamping itu, tambahan beban iuran bagi sebagian peserta non PBI 
juga meningkatkan potensi gagal bayar terutama dari peserta mandiri.

Di sisi lain, tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi BPJS 
untuk meningkatkan layanan. Recrediantiality, merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan, dimana 
fasilitas kesehatan yang tidak bisa memenuhi persyaratan tidak dapat 
menjalin kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan, namun keterbatasan 
Indonesia dalam hal tenaga medis dan sarana kesehatan secara 
keseluruhan justru membuat ruang gerak menjadi semakin sempit. 
Semakin ketat proses krediansial, makin sedikit fasilitas kesehatan 
yang bisa dijaring untuk kontrak kerja dengan BPJS, semakin minim 
fasilitas yang bisa melayani pasien yang kian membludak, dan 
semakin rendah kepuasan pasien karena turunnya aksesibilitas dan 
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kecepatan layanan.
Maka, Indonesia menghadapi dilema yang tidak mudah, antara 

idealisme untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi 
seluruh rakyat Indonesia -- dengan layanan yang memuaskan baik 
kualitas maupun kuantitas-- di satu sisi, dengan kemampuan 
keuangan rakyat dan keuangan negara di sisi yang lain. Program ini 
sudah digulirkan, dan tidak bisa berhenti, maka dibutuhkan kebijakan 
segera untuk memutuskan solusi keuangan terbaik mengatasi 
masalah ini. Usulan apa yang sebaiknya diajukan kepada presiden? 
Meningkatkan iuran peserta atau meningkatkan subsidi pemerintah?
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Lampiran 1. Timeline 

TAHUN PERISTIWA PENTING

2004 Pemerintah menetapkan berlakunya UU Nomor 40/2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lima jenis Program 
Jaminan Sosial yang tercakup meliputi : Jaminan Kesehatan 
(JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).
Jaminan Kesehatan (JK)
1. Diselenggarakan secara nasional
2. Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas
3. Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis
4. Iur biaya, mencegah abuse
5. Standar pelayanan ditetapkan dengan PP
6. Bantuan iuran dibayar pemerintah
7. Bertahap, sesuai dengan kelayakan program

2009 Pemerintah menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 
36/2009 tentang Kesehatan

2011 Pemerintah menetapkan berlakunya Undang-undang 
Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara 
nasional. BPJS terdiri dari (1) BPJS Kesehatan; dan (2) BPJS 
Ketenagakerjaan.

2012 Pemerintah menetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran.

2013 Pemerintah menetapkan berlakunya Peraturan Presiden No 
12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2014 1 Januari 
BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan 
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TAHUN PERISTIWA PENTING

Desember
Evaluasi penyelenggaraan JKN tahun 2014:
	 Total jumlah peserta yang terjaring dalam program 

JKN hingga Desember 2014 mencapai 133.423653. Ini 
melebihi harapan sebelumnya, yaitu target sebanyak 
121.600.000 (realisasi sebesar 109,72%).

	 BPJS Kesehatan mengalami de�sit sebesar Rp 3,3 triliun

2015 Maret 
Kemenkeu mengalokasikan dana iuran PBI sebesar Rp. 
23.000,- POPB dalam rancangan APBN 2016

Juni
Jumlah peserta JKN sudah mencapai 147.675.544 jiwa.
DJSN terus menggodok penghitungan tarif iuran tahun 2016

Juli
DJSN menyampaikan rencana usulan tarif iuran PBI melalui 
Surat Ketua DJSN Nomor 384/DJSN/VIII, tanggal 14 Juli 2015 
perihal Penyesuaian Besaran Iuran BPJS JKN yang ditujukan 
kepada Menteri Keuangan RI dengan tembusan kepada 
Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menko Bidang Perekonomian, 
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 
Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. 
Usulan tarif iuran PBI adalah sebesar Rp. 36.000,- POPB

Agustus 
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes 
(P2JK) Donald Pardede menyampaikan bahwa usulan Rp 
36.000 adalah besaran ideal yang diharapkan bisa menutup 
de�sit tahun 2014 dan 2015. Namun, pemerintah tetap 
bisa menetapkan iuran di bawah Rp 36.000 dengan risiko 
menyiapkan dana talangan terhadap proyeksi de�sit
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TAHUN PERISTIWA PENTING

Oktober 

DJSN kembali melakukan penghitungan dan simulasi 
kalkulasi iuran, menggunakan data tahun 2014, diperoleh 
hasil perhitungan teknis iuran PBI sebesar Rp. 35.402,- POPB 
atau sama dengan hasil perhitungan sebelumnya (Rp. 
36.000,-, bulan Juni 2015).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 
Askolani, mengungkapkan bahwa Kemenkeu masih 
membicarakan kenaikan premi bagi PBI yang ditanggung 
pemerintah bersama Kementerian dan Lembaga terkait. 
Askolani, “Saya belum melihat persis dampak hitungannya di 
tahun depan,” tegas dia. Dirinya mengaku, Kemenkeu masih 
perlu mengkaji alternatif kenaikan menjadi Rp. 36.000,- 
tersebut.

Desember 
	 Jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasioan 

telah mencapai 156.790.287 jiwa.
	 BPJS Kesehatan kembali mengalami de�sit sebesar Rp 

5,83 triliun.

2016 Potensi de�sit diperkirakan akan mencapai Rp 9,2 triliun

2019 Seluruh penduduk Indonesia sudah masuk sebagai peserta 
BPJS Kesehatan
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Lampiran 2. Besaran Tarif Iuran JKN

Tabel Tarif Iuran tahun 2014 – dan pertengahan tahun 201511

Besaran Iuran per bulan

Penerima 
Bantuan 

Iuran (PBI)

Pekerja Penerima Upah 
(PPU)

Pekerja Bukan 
Penerima Upah 
(PBPU), Bukan 

Pekerja (BP), dan 
Pekerja Mandiri

Tahun 20143 - 
pertengahan 
tahun 2015

19.225 ekivalen besarnya 
dengan 4,5 % dari 

gaji (4 % dibayar oleh 
pemilik usaha dan 0,5% 
diabayar oleh Pekerja)

Kelas 1 = 25.500
Kelas 2 = 42.500
Kelas 3 = 59.500

Pertengahan 
Tahun 20154- 
saat ini

19.225 ekivalen besarnya 
dengan 5 % dari gaji (4 
% dibayar oleh pemilik 
usaha dan 1% diabayar 

oleh Pekerja)

Kelas 1 = 25.500
Kelas 2 = 42.500
Kelas 3 = 59.500

11 Perbedaan hanya pada iuran kelompok PBPU yaitu dari 4,5% menjadi 5%
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Lampiran 3. Cakupan Kepesertaan JKN
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Lampiran 4. Kepesertaan dan penerimaan BPJS 
Kesehatan tahun 2015 

Sumber: Laporan Penggelolaan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Buku 
2015 

87.828.613

20.216.661 22.447.094
15.127.304

11.170.615

Penerima Bantuan 
Iuran

Pekerja Penerima 
Upah (PPU)
PNS/POLRI

Pekerja Penerima 
Upah (PPU)

Swasta

Mandiri Jamkesda

19.883.991
15.051.534

10.804.291
5.918.073

2.363.419

Jumlah Peserta (orang)
156.790.287

Jumlah total iuran (juta)
Rp. 54.021.308
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Lampiran 5. Gambaran Ringkas Situasi 
Perekonomian Indonesia

Pelaksanaan JKN tidak terlepas dari masalah penganggaran, 
yang berarti sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian baik 
menyangkut ekonomi mikro 
(rumah tangga) maupun 
ekonomi makro Indonesia. 
Untuk memberikan gambaran 
tentang situasi perekonomian 
makro Indonesia, dapat 
berangkat dari asumsi dan 
realisasi APBN tahun 2015 dan 
2016 serta faktor lain yang 
mempengaruhi perekonomian.

Dua hal penting selalu 
menjadi ukuran perekonomian 
negara adalah pertumbuhan 

kedua hal tersebut paling 
berpengaruh dan merupakan 
muara dari asumsi APBN 
lainnya. Dengan perkiraaan 
PDB 2015 yang hanya tumbuh 
4,8-4,9, maka relatif sulit bagi 
pemerintah untuk mencapai 
target pertumbuhan ekonomi 
5,3% pada tahun 2016, namun 
upaya maksimal dan 
perkembangan situasi awal 
tahun 2016 memberi harapan 
yang cukup menggembirakan. 

Asumsi APBN 2016
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Beberapa catatan situasi ekonomi yang membayangi perkiraan 
kondisi ekonomi Indonesia tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Global Economic Prospect 2016 yang dirilis Bank Dunia 
memperkirakan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
telah mencapai titik nadir setelah menyentuh level 4,7 persen pada 
tahun 2015. Sehingga diperkirakan bahwa besar kemungkinan akan 
terjadi pertumbuhan naik mulai tahun 2016. Tiga upaya yang akan 
mendorong perekonomian Indonesia adalah a) belanja pemerintah 
untuk infrastruktur (Government spending), b) kenaikan investasi 
langsung (Investment), c) membaiknya daya beli masyarakat 
(Consumption). 

Menurut berbagai analis, kebijakan reformasi struktural melalui 
berbagai paket kebijakan ekonomi ikut mendorong hal ini. Namun, 
satu hal yang kurang menggembirakan adalah faktor ekspor (NX), 
yang diperkirakan sulit ditingkatkan karena situasi global (jatuhnya 
perekonomian AS dan China), ketergantungan Indonesia atas 
sumbangan devisa hasil ekspor menyusul terseret perlambatan 
ekonomi China, dan menurunnya harga produk. IMF memprediksi 
pertumbuhan ekonomi China melambat dari tahun lalu, ini akan 
mengurangi ekspor Indonesia ke China, padahal China merupakan 
negara tujuan ekspor utama bagi negara emerging market termasuk 
Indonesia. Harga komoditas akan tertekan, dan salah satu cara 
mewujudkan surplus neraca perdagangan adalah dengan 
melemahkan juga sisi impor, namun hal ini tidak mudah, karena 
komponen impor masih medominasi untuk produksi kita12. Bila impor 
ditekan maka produksi akan sulit digenjot. Ini simalakama keuangan 
negara.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sentimen global, antara lain 
ketidak pastian kapan dan seberapa besar the Fed akan kembali 

pengangguran di AS). Kemungkinan the Fed menaikkan suku 
bunganya bertahap 25 – 50 basis poin, namun tetap menjadi teka teki 

12 Komponen impor untuk obat bahkan mencapai 95%
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yang menggantung menjelang pertemuan-pertemuan Federal Open 
Market Committee (FORMC) April 201613.

Pemerintah mengggelontorkan belanja negara untuk transfer ke 
daerah dan dana desa yang cukup besar (37% Anggaran Belanja). 
Belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur juga 
mengundang investasi sekaligus menggairahkan produksi. Ditambah 
dengan kebijakan pelelangan dini yang menujukkan komitmen 
pemerintah sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Selain itu aliran 
investasi diperkirakan meningkat seiring dengan kebijakan 
pelonggaran perijinan (paket deregulasi). Minggu pertama Januari 
2016, BKPM merilis layanan pengeluaran 9 ijin usaha prinsip dalam 
waktu 3 jam. Ini sangat kondusif bagi pelaku usaha. BKPM 
menargetkan realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp 594,8 T 
(lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 519,5 T)

Pelandaian harga minyak dunia juga terjadi (Crude oil per 13 
Januari 2016 sudah turun level USD 29.00). Maka asumsi harga 
minyak sebesar 50.00 bahkan terlampaui. Hal ini memberi dua 
pengaruh yang berlawanan sekaligus. Di satu sisi, rendahnya harga 
energi akan mendongkrak daya beli sehingga bisa mendorong 
peningkatan produksi. Namun di sisi lain, menurunnya harga minyak 
akan menurunkan potensi pemasukan negara dari migas, hal ini akan 
berpengaruh banyak pada anggaran negara. Pelandaian harga 
minyak dipengaruhi oleh shale oil dan shale gas yang terus diproduksi 
di AS. 

Pendapatan negara dari pajak juga kurang memberi harapan, 
mengingat tahun 2015 realisasi pencapaian target pendapatan dari 
pajak meleset dibawah harapan. Kebijakan tax amnesty yang mulai 
disebut-sebut saat ini sedikit memberi harapan namun sekaligus juga 
tidak terlalu menggembirakan karena pelaksanaannya masih 

13 Post script: the Fed menaikkan suku bunga acuan menjadi 0,25-0,50 persen pada 
Des 2015, untuk pertamakali sejak tahun 2006. Menyusul keluarnya Inggris dari 
Uni Eropa (Brexit) Juni 2016, pada Agustus 2016 the Fed kembali memberi sinyal 
akan menaikkan suku bunga acuan.
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memerlukan waktu beberapa bulan, terutama untuk penyusunan 
pedoman pelaksanaannya. Kemunginan, bila tax amnesty berhasil 
dijalankan, hasilnya akan baru terlihat pada pertengahan akhir tahun 
201614. 

14 Post script : sampai akhir September 2016, dana tebusan yang berhasil diperoleh 
dari tax amnesty mencapai 63,7 triliun (dari 165 triliun yang ditargetkan), atau 
sebesar 0,65% PDB. 



175

Lampiran 6. Gambaran situasi kesehatan di 

Indonesia15 

a15 
Angka Kematian Ibu dan Anak. 

Angka Kematian Ibu (AKI) yang dihitung per seribu persalinan 
menunjukkan tren naik dari 228 pada tahun 2007 menjadi 359 pada 
tahun 2012. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) per seribu 
kelahiran melambat terutama kematian neonatal yaitu 35 pada tahun 
2003 menjadi 32 pada tahun 2012. Angka kematian neonatal per 
seribu kelahiran juga melambat dari 20 pada tahun 2003 menjadi 19 
pada tahun 2012. Data menunjukkan adanya disparitas antar sosial 
ekonomi, daerah serta kota-desa.

Status Gizi Masyarakat. 
Indonesia menghadapi masalah ganda gizi pada anak dan 

kegemukan/obesitas pada orang dewasa. Keamanan pangan dan 
masalah gizi anak terjadi disemua kelompok penduduk (miskin dan 
kaya). Persentase kekurangan gizi anak (underweight, stunting, 
wasting) naik dari 17,9% pada tahun 2010, menjadi 19,6% pada 
tahun 2013. Sama halnya dengan prevalensi pendek (stunting) yang 
meningkat dari 35,6% pada tahun 2010 menjadi 37,2% pada tahun 
2013. Angka prevalensi ini termasuk tinggi pada standar regional dan 
global. Prevalensi kurus sudah menurun sedikit dari 13,3% pada 
tahun 2010 menjadi 12,1% pada tahun 2013, dan tetap menjadi 
masalah kesehatan masyarakat yang serius.

15 (sumber: Kumpulan Nota Kebijakan tentang Pembiayaan Kesehatan dan 
Cakupan Kesehatan Semesta, Australia Indonesia Partnership for Health Systems 
Strengthening (AIPHSS), 2015)
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Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 
Beban ganda--kasus penyakit tidak menular (PTM) naik sementara 

penyakit menular tinggi--merupakan kondisi yang sedang dihadapi. 
Tingginya penyakit menular disebabkan oleh akses penduduk 
terhadap air minum dan sanitasi masih rendah. Sedangkan naiknya 
kasus PTM disebabkan oleh meningkatnya faktor resiko: hipertensi, 
tingginya glukosa darah dan kegemukan (karena pola makan, kurang 

dihadapi meliputi prevalensi AIDS dan insiden HIV (infeksi baru) 
tinggi. Malaria, DBD, diare dan TB turun, namun demikian (i) 
prevalensi malaria dan DBD di daerah endemis masih tinggi; (ii) Diare 
dan TB masuk 10 besar penyebab kematian; (iii) muncul resiko multi-
drug resistante TB. Neglected diseases juga masih ditemukan: kusta 
nomor 3 terbesar di dunia dan Frambusia di Asia Tenggara hanya 
ditemukan di Indonesia dan Timor Leste. Globalisasi memberikan 
ancaman tambahan penyakit menular (Polio, SARS, Flu Burung, 
MERS) dari negara-negara lain.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

36,8 35,6 37,2

18,4 17,9 19,6

13,6 13,3 12,1

Stunting Wasting

Target RPJMN=32 Target RPJMN=15

Underweight

50

40

30

20

10

-

Gambar 7. Grafik Tren Stunting, Underweight dan Wasting

Sumber: Health Sector Review; Kumpulan Policy Brief, BAPPENAS, 2014
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Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat 
dan Makanan. Sejumlah masalah terdeteksi terkait kondisi farmasi, 
alkes, obat dan makanan terkait pelaksanaan JKN sebagai berikkut:
a) Tidak ada daftar komprehensif yang berisi produk obat dan alat 

kesehatan yang dapat dipakai sebagai standar nasional untuk 
dimasukkan dalam paket JKN

b) Dijumpai permasalahan dalam sistem pembayaran JKN. 
Penghitungan biaya tidak dapat didasarkan pada konsumsi obat 
dan komoditas tahun sebelumnya oleh karena kemungkinan 
naiknya jumlah pasien yang dicakup dan spektrum pengobatan 
yang diberikan. Tidak ada perkiraan komprehensip dan tepat 
mengenai belanja obat dan alat kesehatan di tingkat nasional

c) Pengelolaan jalur suplai dan distribusi masih menghadapi banyak 
masalah serius. Terdapat masalah sepanjang rantai suplai dan 
distribusi, mulai dari tidak tersedianya data yang akurat sebagai 
dasar perencanaan pengadaan, pengelolaan gudang, sampai 
kekurangan staf yang terlatih dan berkompeten dalam 
pengelolaan jalur suplai di tingkat propinsi dan kabupaten. 

d) Penggunaan obat tidak rasional karena kurang terlatihnya 
sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan dan 
penegakan aturan (enforcement). Penggunaan obat rasional 
hanya 61,9%. Hal ini berdampak negatif terhadap mutu dan 
pembiayaan pelayanan kesehatan. Perlu keseimbangan antara 
harga terjangkau dan jaminan mutu produk/obat. Saat ini 
nampaknya Indonesia hanya mengendalikan harga pada segmen 
kecil pasar melalui control harga obat generik dan melalui daftar 
harga yang dimuat dalam E katalog. Pemerintah telah melakukan 
pengendalian harga (price control) terhadap 499 obat generik. 
Perlu dicatat, bahwa pengendalian harga yang terlalu ketat akan 
mengurangi insentif untuk produsen obat. Namun jaminan 
kualitas, keamanan dan kemanfaatan obat dan alat kesehatan 
juga merupakan prioritas.

e) Kapasitas sumber daya manusia untuk menegakkan aturan 
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(enforcement) masih kurang, penegakan aturan produksi obat 
dan alat kesehatan juga kurang, demikian juga pemahaman 
produsen tentang Pedoman Produksi Yang Baik terutama bagi 
alat kesehatan. Belum semua produsen obat telah mendapatkan 

memuaskan untuk memperkuat sistem jaminan mutu. Data 
menunjukkan bahwa pemenuhan standar mutu, khasiat dan 
keamanan obat adalah 96,8% dan alkes 85,84%. Namun yang 

produksi alkes dan PKRT). Meski 71,63% instalasi farmasi 
memenuhi standar, kesesuaian layanan kefarmasian dengan 
standar hanya 35,3% (RS) dan 25% (Puskesmas).

f) Kurang jelas struktur organisasi di sektor publik yang diberi 
wewenang dan tugas untuk pengembangan obat tradisional. 
Masih dijumpai masalah dalam hal kemanfaatan, keamanan, 
keselamatan dan cost effectiveness obat tradisional, sehingga 
tidak memungkinan untuk memasukkan obat tradisional dalam 
penjaminan JKN. Hal ini berdampak pada berkurangnya alternatif 
pilihan obat dan ketersediaan obat secara keseluruhan. 
Ketersediaan obat dan vaksin tidak merata. Angka ketersediaan 
nasional 2013 (93%), dengan variasi sangat tinggi (>100%) 
ditemukan di 13 propinsi dan kurang 80% di propinsi lainnya. 
Penggunaan obat generik Puskesmas (96,1%) lebih tinggi 
dibandingkan RS (74,89%).

g) Selain hal diatas, persoalan juga menyangkut pola peresapan 
yang belum rasional, penggunaan dan pengetahuan masyarakat 
mengenai obat generik dan obat rasional masih rendah; 
penetapan dan pengendalian harga obat melalui berbagai insentif 

obat dan alat kesehatan luar negeri masih tinggi. 
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Tabel 5. Persoalan Ketersediaan Obat Dan Layanan Kefarmasian.

Sumber: Health Sector Review; Kumpulan Policy Brief, BAPPENAS, 2014

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih 

memprihatinkan, antara lain terlihat dari fakta bahwa maraknya 
kebijakan yang tidak berwawasan kesehatan; lingkungan yang belum 
mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 
belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya 
kesehatan berbasis masyarakat; rendahnya perilaku hidup bersih 
dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci 

Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 
Berkualitas dan kesiapan fasilitas kesehatan dan SDM Kesehatan. 

Subsistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan memiliki 
sejumlah persoalan. Berbagai fakta berikut mencerminkan kondisi 
tersebut: Analisis Bank Dunia menemukan capaian pada sejumlah 
indikator yang mencerminkan kesiapan fasilitas kesehatan memiliki 
ruang lebar untuk perbaikan; Keterbatasan akses penduduk pada 
pelayanan kesehatan ditemukan di DTPK; Kualitas pelayanan belum 
optimal karena ketiadaan standar pelayanan dan sistem informasi 
(medical record dan informasi); Akreditasi fasilitas pelayanan 
kesehatan (puskesmas, klinik dan rumah sakit) perlu dibenahi; 
Pelayanan kesehatan promotif dan preventif rapuh, serta Sistem 
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rujukan belum berjalan optimal; sinkronisasi berbagai regulasi yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan JKN.

Tabel 6. Kesiapan Fasilitas Kesehatan

Indikator Capaian

Jumlah tempat tidur rawat inap per 10.000 penduduk 12,60%

Jumlah admission per 10.000 penduduk 1,90%

Rata-rata bed occupancy rate (BOR) 65%

Presentase Rumah Sakit Kab/kota mampu PONEK 25%

Kesiapan pelayanan umum di puskesmas 71%

Kesiapan pelayanan PONED di Puskesmas 62%

Kesiapan pelayaan PTM di Puskesmas 79%

Kesiapan pelayanan PONEK di RS Pemerintah 86%

Sumber: Analisa WB berdasarkan data Rifaskes, dalam 
Health Sector Review; Kumpulan Policy Brief, BAPPENAS, 
2014

Dari sisi jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan juga 
menunjukkan kekurangan berbagai jenis tenaga kesehatan, yaitu 
dari 9.550 Puskesmas ada 9,8 persen puskesmas tanpa dokter, 
2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi dan 5.895 puskesmas tanpa 
tenaga promosi kesehatan. Masalah kekurangan SDM diperparah 
oleh maldistribusi.

Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem Informasi. 
Ketersediaan data untuk perencanaan berbasis bukti dinilai cukup. 

Sayangnya belum didukung oleh sistem informasi yang handal. 
Masalah lain menyangkut kapasitas penelitian dan pengembangan 
yang belum optimal, dan lemahnya sikroninasi perencanaan antara 
perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 
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Pembiayaan Kesehatan. 
Belanja kesehatan Indonesia relatif kecil. Tahun 2011, total belanja 

kesehatan 2,9% PDB, sekitar USD 95 per kapita per tahun. Dari total 
pengeluaran tersebut, sebagian besar (62,5%) merupakan belanja 
dari sumber masyarakat (swasta dan out of pocket), dan sisanya 
pemerintah. Rendahnya dana kesehatan diperburuk oleh masalah 

sejumlah fakta, seperti: Porsi alokasi dana untuk layanan kesehatan 
primer sangat kecil dibandingkan layanan sekunder; Alokasi dana 
program kesehatan masyarakat (promosi, pencegahan, Gizi, KIA, 
KB, Kesehatan lingkungam) sangat rendah dibandingkan dengan 

terhadap total belanja kesehatan. Padahal, kedepan, kenaikan 
belanja kesehatan tidak mungkin dihindari karena: (i) transisi 
epidemiologi dimana biaya penanganan PTM semakin mahal; (ii) 
lonjakan permintaan kesehatan seiring perkembangan peserta JKN; 
(iii) peningkatan teknologi kesehatan, dan lain-lain. 
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Gejolak Perijinan Taksi 
Online dan Kompetisi Bisnis 
Transportasi di Era Digital di 

Indonesia

P
ada bulan Maret 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 
membuat penelaahan ulang terhadap UU No. 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai reaksi atas 

demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para pengemudi taksi 
dan bajaj yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan 
Darat (PPAD) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, 

mengkoordinir aksi demonstrasi pengemudi angkutan umum Jakarta 
tersebut mengancam bakal mengerahkan massa lebih banyak jika 
tuntutannya untuk memblokir aplikasi Uber dan Grab tidak dipenuhi 
pemerintah. Tuntutan tersebut dipicu karena berkembangnya layanan 
taksi berbasis aplikasi online yang dianggap telah menyebabkan 
menurunnya penghasilan pengemudi taksi konvensional dan 
angkutan darat lainnya. 

Unjuk rasa yang dilakukan ribuan pengemudi taksi konvensional 
dan angkutan umum tersebut memperbesar tekanan terhadap dua 
perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi online yaitu Uber dan 
Grab agar dibubarkan1. Dengan tarif yang lebih murah, Uber dan 
Grab menjadi ancaman serius terhadap eksistensi bisnis taksi 

1 Seteru Bisnis di Lapangan Berbeda. Artikel ditulis oleh Gustidha Budiartie dalam 
Majalah Tempo, edisi 21 Maret 2016.



185

konvensional yang telah lama beroperasi. Di samping permasalahan 
tarif, taksi konvensional memperkarakan Uber dan Grab yang 
melanggar beberapa aturan operasional yang seharusnya dilakukan 
oleh perusahaan taksi. Ketentuan operasional jasa layanan taksi di 
Indonesia selama ini salah satunya mengacu pada Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Salah satu perusahaan taksi terbesar, Taksi Ekspress, menilai 
bahwa kehadiran Uber dan Grab mengakibatkan penurunan omset 
yang sangat drastis selama setahun beroperasinya taksi online di 
Indonesia2. Salah satu faktor pemicunya adalah karena operator taksi 
konvensional harus menanggung ongkos operasional lebih berat 
yang dibebankan regulator. Ongkos yang dimaksud antara lain: 
pengujian kendaraan bermotor, perizinan, dan kewajiban memiliki 
tempat perawatan armada (pul). Hal ini berimplikasi terhadap 
perhitungan tarif taksi konvensional yang menjadi lebih mahal 
daripada taksi online.

Jakarta menghimbau pemerintah untuk tidak langsung melarang dan 
memblokir seluruh sistem transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber 
dan Grab. Perlu dukungan koordinasi dengan pemerintah dan komisi 
terkait (perhubungan)3. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman 
dan kemajuan teknologi, karena transportasi berbasis aplikasi saat 
ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat terutama di Jakarta dan 
kota-kota besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat 
menginginkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dan 
murah. Peningkatan kapasitas teknologi informasi ini juga 

2 Bisnis Suram Raja Jalanan. Artikel ditulis oleh Akbar Tri Kurniawan, Ayu Prima 
Sandi, Agus Supriyanto, Khairul Anam, Vindry Florentin, Praga Utama dalam 
Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 04/45, 21 Maret 2016.

3 Hasil wawancara yang dilakukan oleh Christie Stefanie, wartawan CNN Indonesia 
untuk berita CNN Indonesia online 15 Maret 2016 dengan judul artikel “Pimpinan 
DPR Dukung Taksi Online Dipayungi Hukum”. Berita dapat diakses di http://www.
cnnindonesia.com/teknologi/20160315111251-185-117473/pimpinan-dpr-dukung-
taksi-online-dipayungi-hukum/
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memunculkan sebuah model bisnis sharing economy dalam layanan 
jasa transportasi yang dapat menyerap hingga hampir 100 ribu 
tenaga kerja di Indonesia dan meningkatkan income per kapita di 
daerah-daerah yang beroperasi taksi online hingga 20% dalam kurun 
waktu setahun terakhir.

Sebagai gambaran jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2014 
mencapai 10.075.310 orang dengan layanan armada transportasi 
publik sebanyak 68.537 armada, di mana 27.079 unit di antaranya 
adalah armada taksi (BPS, 2015)4. Tahun 2014, jumlah penumpang 
transportasi publik dengan menggunakan mobil penumpang di 
Jakarta mencapai 3.266.009 dengan 46% pengendara mobil pribadi 
dan 54% adalah penumpang angkutan umum. Dari seluruh 
penggunaan kendaraan, 25,7 juta per hari merupakan perjalanan di 

menggunakan kendaraan pribadi, dan 56% menggunakan angkutan 
umum5. Jumlah armada taksi konvensional sebanyak 27.079 unit 
tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, dan saat ini dengan 
adanya tambahan armada transportasi taksi online sekitar 15.000 
unit dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan transportasi 
masyarakat Ibukota melalui model sharing economy.

Pro kontra transportasi konvensional vs transportasi online yang 
dimunculkan, bukan hanya semata-mata terletak pada ranah Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saja, akan tetapi juga 
mempengaruhi kompetisi bisnis transportasi taksi secara keseluruhan 
di Indonesia. Kontroversi taksi online tak kunjung menemui titik 
tengah. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, Ignasius 

4 Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015. E-book diterbitkan oleh Badan Pusat 
Statistik Provinsi DKI Jakarta. File dapat diunduh di http://jakarta.bps.go.id/
backend/pdf_publikasi/Statistik-Transportasi-DKI-Jakarta-2015.pdf

5 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2014 dalam artikel “Ongkos Macet 
Jakarta Rp. 150 triliun per tahun” ditulis oleh Bonardo Maulana Wahono. 
Berita diapat diakses di https://beritagar.id/artikel/berita/ongkos-macet-
jakarta-rp150-triliun-per-tahun dan http://dishub.jakarta.go.id/userdata/
info/0ea4f53033179e167cd80aa943f2b6be.jpg
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Jonan meminta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara 
untuk memblokir Uber dan Grab. Menkominfo tidak bisa memenuhi 
permintaan Menteri Perhubungan karena menurutnya friksi ini juga 
tidak terletak pada ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE). Menkominfo justru menyarankan agar undang-
undang transportasi harus dipersiapkan agar mampu mengakomodasi 
layanan transportasi online, termasuk pengaturan biaya tarif angkutan 
transportasi online tersebut.

di era digital. Industri transportasi Indonesia saat ini sedang mencari 
titik keseimbangan baru dengan pesatnya perkembangan teknologi 
yang sangat cepat. Sementara, regulasi yang ada tidak bisa bergerak 
cepat mengantisipasi perubahan lanskap kompetisi, terutama di 
bidang transportasi. Bagaimana membuat regulasi yang bisa tetap 
adaptif di tengah era digital dan membuat sistem pasar menjadi lebih 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan harus segera mengambil 
keputusan untuk menangani perihal perijinan taksi online ini agar 
tidak terjadi dampak negatif terhadap semua pihak secara jangka 
panjang, apakah perijinan taksi online dapat di teruskan atau tidak. 

Latar Belakang Industri Transportasi
DKI Jakarta kota metropolitan terpadat di Asia Tenggara. DKI 

Jakarta berkembang dengan latar belakang sejarah yang kompleks 
dan kondisi sosial budaya yang sangat beragam dan tentu dengan 
sederet permasalahannya. Salah satu masalah yang cukup perlu 
mendapatkan perhatian adalah masalah transportasi kota. Selama ini 
Jakarta dikenal sebagai metropolitan terburuk dalam mengatur 
transportasi publiknya. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara 
mempunyai permasalahan kompleks di mana tiap tahun mengalami 
peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kota Jakarta pada 
tahun 2014 menurut (BPS, 2014) berjumlah lebih dari sepuluh juta 
orang (10.075.310 orang) di mana dengan jumlah penduduk yang 
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sangat besar ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan transportasi 
publiknya. Berikut beberapa layanan model transportasi yang pernah 
atau masih beroperasi di wilayah DKI Jakarta:

1. TREM

mengantarkan penumpang, mirip seperti busway. Namun jenis 
transportasi ini telah punah di era kemerdekaan, dikarenakan 
tidak cocok lagi dengan keadaan penduduk yang berada di 

2. BAJAJ:
Kendaraan ini diimpor dari India dengan model roda tiga. Bajaj 

pertama kalinya muncul di Jakarta pada tahun 1970-an. Pada 
saat itu Bajaj hanya menggunakan bahan bakar minyak (BBM). 
Sekarang Bajaj juga berintegrasi dari warna Bajaj, model bajaj, 
dan bahan bakar Bajaj. Saat ini juga telah muncul Bajaj berwarna 

3. BEMO:
Kendaraan ini juga beroda tiga diimpor dari Jepang. 

sekarang. Namun terlihat jarang muncul untuk mengantarkan 
penumpang dikarenakan armada hanya sedikit dan hanya 
beroperasi di sebagian kecil wilayah DKI Jakarta.

4. BUS KOTA: 
Kendaraan yang satu ini paling banyak digunakan oleh 

masyarakat Jakarta. PPD merupakan perusahaan transportasi 
milik pemerintah yang pertama kalinya meluncurkan bus kota 
dengan 2 tipe: bus kota biasa, dan bus kota dengan lantai 
bertingkat. Saat ini bus PPD juga meluncurkan bus dengan tipe 
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busway yang berintegrasi dengan pihak PT Transjakarta sebagai 
moda transportasi berbasis busway, dan sekaligus sebagai 
operator. Selain PPD juga banyak berkembang bisnis angkutan 
umum seperti Metro Mini, KOPAJA, Koantas Bima, dan lain-lain.

5. BUSWAY:
Kendaraan ini juga merupakan salah satu moda pengganti 

bus biasa, diluncurkan pada tahun 2004 oleh Gubernur DKI 

diganti menggunakan kartu yang berisi pulsa (e-money) agar 
memudahkan para penumpang untuk melakukan transaksi 

membeli tiket.

6. TAKSI:
Kendaraan dengan bentuk mobil sedan ini sudah sangat 

dikenal sejak tahun 1970-an dan sudah menggunakan sistem 
pembayaran melalui argo per kilometer. Taksi muncul pada saat 
itu armadanya hanya segelintir yang muncul di ibu kota, namun 
pada tahun 1980 hingga 1990-an taksi mulai berkembang pesat 
karena semakin diminati warga Ibukota.

Jumlah layanan armada transportasi publik di DKI Jakarta 
mencapai 68.537 unit armada. Lalu lintas perjalanan di Jakarta dapat 
mencapai 20,7 juta perjalanan per hari, dengan rincian sebanyak 
850.000 perjalanan dari Tangerang menuju Jakarta; 600.000 
perjalanan dari Depok menuju Jakarta, 550.000 perjalanan dari 
Bekasi menuju Jakarta dan 18,7 juta per hari merupakan perjalanan 

menggunakan kendaraan pribadi, dan 56% menggunakan angkutan 
umum (Dirlantas, 2010). Tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah 
DKI Jakarta terhadap layanan transportasi publik perlu diselesaikan 
bersama dengan upaya mengurai masalah kemacetan Ibukota.
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Era Taksi Konvensional di Indonesia
Di Indonesia keberadaan model transportasi taksi konvesional 

sudah sejak lama dengan jumlah dan nama perusahaan yang 
berbeda beda. Namun dalam studi kasus ini hanya membatasi pada 
dua perusahaan taksi yang dinilai sebagai perusahaan jasa 
transportasi yang terbesar.

Taksi Express
E x p r e s s  g r o u p  t e r m a s u k  s a l a h  s a t u  p e r u s a h a a n  t r a n s p o r t a s i  d a r a t  

d e n g a n  p a n g s a  p a s a r  t e r b e s a r  d i  I n d o n e s i a .  E x p r e s s  G r o u p  d i d i r i k a n  
p a d a  b u l a n  D e s e m b e r  1 9 8 9  s e b a g a i  s a l a h  s a t u  p e r u s a h a a n  d a r i  
R a j a w a l i  G r o u p ,  t a h u n  2 0 1 6  b e r a d a  d i  u r u t a n  k e d u a  t e r b e s a r  o p e r a t o r  
t a k s i  d i  I n d o n e s i a  d e n g a n  b a g i a n  1 9 %  d a r i  k e s e l u r u h a n  i n d u s t r i  
t r a n s p o r t a s i  d a r a t .  E x p r e s s  g r o u p  m e n y e d i a k a n  j a s a  t a k s i ,  p e n y e w a a n  
m o b i l  d a n  j u g a  j a s a  u n t u k  k e n d a r a a n  o p e r a s i o n a l  y a n g  d i d u k u n g  l e b i h  
d a r i  1 0 . 0 0 0  p e n g e m u d i  d a n  d i d u k u n g  o l e h  l e b i h  d a r i  5 . 1 0 0  s u p i r  t a k s i .  
S e j a l a n  d e n g a n  i t u  a l a m  l i m a  t a h u n  t e r a k h i r  m e m a n g  j u m l a h  a r m a d a  
T A K S I  m e n i n g k a t  h a m p i r  d u a  k a l i  l i p a t  m e n j a d i  1 0 . 5 5 0  u n i t  p e r  k u a r t a l  
I I  2 0 1 5 .

E x p r e s s  T a k s i  t e l a h  m e l a y a n i  d a e r a h  J a k a r t a  d a n  s e k i t a r n y a ,  d a n  
t e l a h  m e m p e r l u a s  a r e a n y a  k e  k o t a - k o t a  b e s a r  l a i n n y a ,  M e d a n ,  
S u r a b a y a ,  S e m a r a n g ,  B a l i  d a n  L o m b o k .  E x p r e s s  g r o u p  m e n y e d i a k a n  
l a y a n a n  t r a n s p o r t a s i  d a r a t  d e n g a n  k a t e g o r i  t a k s i  r e g u l a r  d a n  p r e m i u m .  
T i a r a  E x p r e s s  m e r u p a k a n  j e n i s  t a k s i  y a n g  d i p e r s i a p k a n  u n t u k  p a s a r  
p r e m i u m .   

Blue Bird
Pada tahun 1972, jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi 

kota metropolis yang berpenduduk sekitar 12 juta orang, Blue Bird 
telah hadir. Cikal bakal perusahaan ini yaitu layanan “Golden Bird”, 
yang kemudian dikenal sebagai “Chandra Taksi”, sebagai sebuah 
perusahaan penyedia jasa sewa mobil yang khusus melayani para 
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jurnalis asing serta pelanggan lain yang berkunjung ke Jakarta. 
Berdasarkan pengalaman tersebut, maka tak perlu waktu lama bagi 
perusahaan untuk mendapatkan izin usaha mengelola perusahaan 
taksi. Awalnya, “Blue Bird” muda didirikan untuk menyediakan 
alternatif jasa transportasi berkualitas yang memang belum ada pada 
waktu itu. Blue Bird menjadi pelopor pengenaan tarif taksi berdasarkan 
sistem argo, serta melengkapi seluruh armadanya yang ber-AC 
dengan radio komunikasi. Untuk mempertahankan kualitas 
pelayanan, perusahaan pun membangun sejumlah bengkel khusus 
untuk merawat armadanya.

Setelah sukses berbisnis di layanan taksi reguler Blue Bird, dan 
taksi limousine “Golden Bird”, serta usaha sewa mobil, perusahaan 
kemudian mengembangkan usaha bus carter “Big Bird” pada tahun 
1979. Pada tahun 1993 Blue Bird pun menghadirkan layanan taksi 
eksekutif “Silver Bird”. Setelah lebih dari satu dekade, Blue Bird 
Group kini memiliki empat divisi utama.

Model Sharing Economy
Berkembangnya internet dan sistem aplikasi online yang masif 

memunculkan banyak inovasi di berbagai bidang. Indonesia memiliki 

dan tumbuhnya berbagai macam bisnis di kalangan anak-anak muda. 
Berbagai bisnis start up berbasis teknologi informasi bermunculan. 
Salah satu jenis bisnis yang tumbuh pesat yaitu toko online (online 
shop). Tumbuhnya bisnis toko online pada awalnya pun mengalami 
friksi. Pengusaha-pengusaha yang masih menggunakan cara 
tradisional dalam menjual barang mengeluh dan menuntut penutupan 
situs toko-toko online.

Adopsi teknologi informasi dan komunikasi memberikan sinyal 
positif berkembangnya konsep ekonomi berbagi atau yang dikenal 
dengan sharing economy. Sharing economy adalah sikap partisipasi 
dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan value, kemandirian, dan 
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kesejahteraan. Sharing economy sebenarnya telah muncul sejak 
lama, namun belum secepat pertumbuhannya seperti sekarang. Saat 
ini sistem aplikasi, website, atau platform marketplace sebagai 
perantara untuk saling memanfaatkan aset dan berbagi untung 
dengan cepat semakin diminati oleh para pendatang baru di berbagai 
bidang ekonomi. Beberapa faktor yang menyebabkan sharing 
economy berkembang yaitu : 
a. Tersedianya akses internet tanpa batas yang memberikan sarana 

untuk bertukar informasi dengan cepat.
b. Perangkat mobile yang membuat kemudahan akses terhadap 

informasi yang dapat diperoleh kapan saja dan dimana saja.
c. Kemunculan platform marketplace di internet yang menciptakan 

relasi baru yang bentuknya bukan lagi dari konsumen-korporasi-
pekerja, tetapi berubah jadi konsumen-wirausaha penyedia 
produk dan jasa.

Perkembangan kondisi ini yang dilihat oleh para investor sebagai 
peluang untuk mengembangkan transportasi online di Indonesia. 
Dengan hadirnya transportasi online ini sangat disambut baik oleh 
masyarakat Jakarta karena dinilai transportasi online ini mampu 
memenuhi ekspektasi masyarakat akan tranportasi yang nyaman 
dan murah. Dalam waktu singkat sudah ada dua perusahaan 
transportasi online yang beroperasi di Jakarta yaitu Uber yang telah 
beroperasi di Jakarta sejak Agustus 2014 dan disusul setahun 
setelahnya Grab yang beroperasi di Jakarta sejak Agustus 2015. 

Era Taksi Berbasis Aplikasi di Indonesia
Uber Taksi

Uber bisa dibilang merupakan pionir di bisnis layanan transportasi 
online roda empat berpelat hitam. Perusahaan asal Amerika Serikat 
ini sudah beroperasi di 57 negara di berbagai penjuru dunia. Di 
Indonesia sendiri Uber mulai masuk pada Agustus 2014. Uber 
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awalnya juga kurang populer di Indonesia karena hanya menerima 
pembayaran melalui kartu kredit. Namun begitu, Uber pada 2015 

dan mengajukan izin penanaman modal asing (PMA) ke Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membangun badan 
hukum di Indonesia. Malah, mereka juga telah meresmikan kantor di 
Indonesia yang berlokasi di Gedung Plaza UOB lantai 34 di kawasan 
Thamrin, Jakarta Pusat, pada akhir 2015. Tak cukup sampai di situ, 
guna menarik minat konsumen tanah air, Uber pun kini mengakomdasi 
pembayaran tunai dan kartu debit. Akan tetapi, usaha Uber untuk 
berbenah dinilai belum maksimal. Sebab, armada mereka tetap saja 
masih menggunakan mobil pribadi berpelat hitam. Dan hal inilah 

diblokir pemerintah.

GrabCar
Pasca booming Go-Jek, Indonesia menjadi pasar yang 

menggiurkan bagi para penyedia layanan transportasi berbasis 
aplikasi. Tak terkecuali bagi Grab (dahulu GrabTaksi), startup asal 
Malaysia yang mulai melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Asia 
Tenggara. Dalam operasinya GrabTaksi, saat ini sudah hadir di enam 
negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia (9 kota), Singapura, Thailand 
(4 kota), Vietnam (2 kota), Indonesia (3 kota) dan Filipina (4 kota). 
Grab pertama kali menjejakkan kaki di pasar Indonesia pada Juni 
2014 dengan layanan GrabTaksi. Perusahaan ini masih terus 
melakukan ekspansi ke beberapa kota lain di Indonesia.

GrabCar merupakan layanan yang disediakan oleh GrabTaksi 
Holdings. Perusahaan asal Malaysia namun bermarkas di Singapura 
itu pada Agustus 2015 meraih pendanaan US$ 350 juta atau Rp. 4,8 
triliun dari sejumlah investor, salah satunya berasal dari badan usaha 
milik negara China bidang investasi, China Investment Corporation, 
yang merupakan pendanaan terbesar yang pernah diungkap oleh 
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perusahaan digital di Asia Tenggara. Tidak ada masalah dengan 
layanan ini. Sebab, GrabTaksi hanya menjadi penyedia aplikasi yang 
menghubungkan antara konsumen dengan sopir taksi konvensional. 
Dengan kata lain, layanan ini mempermudah para sopir taksi 
konvensional untuk mencari penumpang.

Seiring dengan popularitasnya yang semakin meluas, pada 2015 
GrabTaksi melakukan ekspansi dengan merilis layanan ojek online 
pesaing Go-Jek, yakni GrabBike. Layanan ini pun bisa diterima 
dengan baik oleh masyarakat. Sedikit kisruh dengan ojek pangkalan 
sama sekali tidak mengganggu operasional. Dan pada Juni 2015, 
barulah GrabTaksi merilis GrabCar di Bali. Lalu, pada Agustus 2015, 
GrabCar juga hadir di Jakarta. Bahkan per Oktober 2015 sedikitnya 
5.000 mobil di Jakarta telah bergabung dengan GrabCar dan di Bali 
juga sekurangnya 2.000 mitra pengemudi juga telah bergabung 
dengan GrabCar6.

Uber dan GrabCar merupakan layanan transportasi kendaraan 
roda empat berpelat hitam. Uber bermitra dengan para pemiliki 
kendaraan pribadi, sementara GrabCar lebih banyak bekerjasama 
dengan penyedia jasa mobil rental. Uber dan GrabCar sebagai 
perusahaan transportasi online di Indonesia telah menyediakan 
mobil-mobil mitra tersebut sebagai produk layanan transportasi 
panggilan dengan memanfaatkan aplikasi smartphone dan internet 
yang menghubungkan pengemudi dengan calon konsumen. 
Perusahaan taksi konvesional seperti Blue Bird sebenarnya juga 
mengembangkan aplikasi pemesanan taksi berbasis aplikasi. Namun 
meski sama-sama memiliki sistem berbasis aplikasi online, kedua 
jenis taksi tersebut memiliki mekanisme penetapan tarif yang berbeda. 
Besaran perbandingan tarif antara taksi konvensional dengan taksi 
online dapat dipetakan seperti dalam tabel di bawah ini:

6 http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151022074534-185-86530/5000-mobil-
rental-telah-bergabung-di-grabcar/
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Tabel perbandingan tarif taksi

Sistem pembayaran Taksi Konvensional Taksi Online

Argo Dasar Rp. 7.500,- Rp. 2.500,-

Tarif per km Rp. 4.000,- Rp. 3.500,-

Minimum order via tele-
pon/aplikasi

Rp. 40.000,- Rp. 10.000,-

Sumber: Data diolah dari berita Majalah Tempo, 21 Maret 2016

Perbedaan tarif ini menjadi masalah tersendiri bagi taksi 
konvensional. Pertumbuhan jumlah konsumen pengguna taksi online 
secara langsung mengancam keberlangsungan bisnis taksi 
konvensional. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, 
Shafruhan Sinungan mengatakan kepada Tempo (21/03/2016) 
bahwa taksi konvensional mengalami penurunan penghasilan 
pengemudi berimbas pada penurunan omzet perusahaan. “Rata-rata 
turun 40 persen sejak taksi online hadir,” ujarnya.7 Tarif taksi 
konvensional ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 
masukan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda). Hal tersebut 
berbeda dengan model penetapan tarif taksi online yang menggunakan 
model bisnis marketplace platform teknologi di mana perusahaan 
aplikasi hanya mengutip sedikit keuntungan dari setiap transaksi, 
sehingga memungkinkan harga yang dijual ke pasar lebih kompetitif. 
Komponen biaya dalam perhitungan tarif taksi konvensional yaitu8:
1. Pajak kendaraan bermotor per tahun
2. Biaya perawatan kendaraan dan mesin kendaraan

7 Bisnis Suram Raja Jalanan. Artikel ditulis oleh Akbar Tri Kurniawan, Ayu Prima 
Sandi, Agus Supriyanto, Khairul Anam, Vindry Florentin, Praga Utama dalam 
Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 04/45, 21 Maret 2016.

8 Seteru Bisnis di Lapangan Berbeda. Artikel ditulis oleh Gustidha Budiartie dalam 
Majalah Tempo, edisi 21 Maret 2016.
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4. Pajak perusahaan
5. Biaya sewa pul taksi
6. Biaya sewa kantor
7. Biaya uji KIR Rp. 87.0000 per enam bulan
8. Biaya pegawai/sumber daya manusia
9. Pajak penghasilan pegawai/pengemudi
10. Biaya perizinan dan administrasi

Gejolak Perijinan Taksi Online
Eksistensi Uber dan GrabCar tengah menghadapi penolakan dan 

kecaman dari para penyedia jasa layanan taksi reguler. Di Jakarta, 
Pemprov DKI Jakarta beserta Organda pun melarang peredaran 
Uber dan GrabCar. Ditlantas Polda Metro Jaya, petugas Dinas 
Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, dan anggota Satpol Pamong 
Praja Pemprov DKI Jakarta bahkan pernah membuat satuan tugas 
(satgas) khusus untuk memburu mobil taksi Uber dan mobil 
omprengan berpelat hitam lainnya. Selain dilarang oleh otoritas, 
sesuai aturan dari Kementerian Perhubungan, kendaraan dengan 
nomor polisi plat hitam bisa beroperasi asalkan bekerja sama dengan 
perusahaan yang mempunyai legalitas resmi yang menyelenggarakan 
sarana transportasi. Namun faktanya, kini legalitas Uber dan GrabCar 
masih tetap dipertanyakan. Di lapangan, masih banyak pengemudi 
Uber dan GrabCar yang khawatir akan mendapat ancaman dari 
berbagai pihak yang tidak setuju atas keberadaannya.

Pada awal beroperasi transportasi online di Indonesia, pemerintah 
melalui Kementerian Perhubungan melarang taksi online berplat 
hitam untuk beroperasi. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi 
oleh taksi online agar dapat beroperasi secara legal yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 
Umum

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
653/AJ.202/DRJD/2001 tentang Petunjuk Teknis Penyeleng-
garaan Angkutan Sewa

Adapun jalur perizinan angkutan umum yang harus diikuti oleh 
taksi online agar memenuhi kriteria sebagai angkutan umum legal di 
Indonesia yaitu9:
1. Memiliki nomor pokok wajib pajak
2. Memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang 

berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon 
yang berbentuk koperasi, dan tanda jati diri bagi pemohon 
perseorangan

3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
4. Memiliki surat izin tempat usaha
5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai lima 

kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau 
Jawa, Sumatera, dan Bali

6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyim-
panan kendaraan

7. Lolos uji KIR yang diadakan berkala setiap enam bulan oleh 
dinas perhubungan pemerintah daerah

Perizinan untuk melegalkan status penyedia jasa angkutan umum 
diajukan ke:
• Bupati atau wali kota sesuai dengan domisili perusahaan
• Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk pemohon yang 

ada di DKI Jakarta

9 Ibid.
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Friksi bisnis taksi konvensional dengan taksi online selain 
menyangkut soal regulasi, juga menyangkut soal kompetisi bisnis. 
Berdasarkan kapitalisasi pasar (market cap) di bursa saham, situs 
bareksa.com10 mengungkapkan hingga bulan Juni 2016 Blue Bird 
yang memiliki 26.719 armada taksi reguler, 1.223 taksi eksekutif, 
4.918 limosin dan mobil sewaan serta 567 unit bus, hanya memiliki 
nilai Rp. 9,8 triliun. Nilai valuasi ini jauh lebih rendah dari nilai valuasi 
Grab yang mencapai Rp. 20 triliun pada saat yang sama. Grab hingga 
saat ini memiliki kurang dari 2.000 mitra pengemudi dengan 10 
sampai 12 perusahaan rental yang telah bergabung secara resmi. 
Pada tahun 2015 telah meraih pendanaan US$ 350 juta atau Rp. 4,8 
triliun dari sejumlah investor, dengan dana yang cukup besar ini dapat 

teknologi, dan meningkatkan layanan guna menjamin keamanan 
serta kenyamanan konsumen.11 Alih-alih menghadapi rumitnya 
persoalan regulasi transportasi Indonesia, kondisi-kondisi pasar di 
atas memicu naiknya suhu persaingan usaha di kalangan perusahaan 
penyedia jasa layanan taksi baik konvesional maupun taksi online.

Speci�c Problem or Decision
Kementerian Perhubungan

Menurut pendapat Kepala Bagian Perundang-undangan, 
Kementerian Perhubungan, Baitul menjelaskan bahwa pihak 
Kementerian Perhubungan ingin melaksanakan aturan yang masih 
berlaku dalam hal lalu lintas. Pengaturan operasi taksi online lebih 
dimaksudkan untuk perlindungan konsumen dari segala hal yang 
mungkin mengancam keselamatan penumpang. Oleh sebab itu, 
setiap kendaraan angkutan umum harus terdaftar dan memiliki 

Jika dilihat kembali banyak hal hal yang dilanggar seperti 

10 http://www.bareksa.com/id/text/2016/08/12/masuk-modal-besar-go-jek-kini-lebih-
bernilai-daripada-garuda-indonesia/13779/analysis

11 Ibid.
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pelanggaran peraturan terhadap jasa angkutan umum. Poin yang 
ditekankan antara lain:
1. Pelanggaran yang dilakukan adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 138 ayat 3 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan, 
Angkutan umum/barang hanya dilakukan dengan Kendaraan 
Bermotor Umum.

b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal pasal 139 ayat 
(4) penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Diharapkan taksi aplikasi online dapat bergabung dengan 
angkutan umum yang telah izin resmi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Menkominfo, Rudiantara, menilai permintaan pemblokiran situs 

aplikasi Uber dan Grab dari Kemeterian Perhubungan lebih 
disebabkan lantaran undang-undang yang ada belum mengantisipasi 
perkembangan bisnis online. Menkominfo juga memandang ada 
aspirasi yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan layanan 
transportasi yang nyaman dan terjangkau12. Menkominfo menegaskan 
bahwa permasalahan bukan pada penggunaan aplikasinya. 
Rudiantara bahkan mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas di 
bidang TIK. Oleh sebab itu, Menkominfo menegaskan sistem online 
saat ini merupakan suatu keniscayaan sebagai konsekuensi dari 
perkembangan teknologi yang sangat masif. Hal ini semakin diperkuat 
dengan pernyataan dukungan dari Presiden yang disampaikan 
melalui staf khusus Presiden kepada publik bahwa Presiden Joko 
Widodo menolak menghentikan pengoperasian Uber dan Grab di 
Indonesia.

12 https://m.tempo.co/read/news/2016/03/15/090753830/pemerintah-tak-blokir-jasa-
transportasi-online
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Humas Blue Bird
Kehadiran angkutan berbasis aplikasi, menyebabkan para sopir 

taksi kerap mengeluh dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah. 
Pengemudi angkutan konvensional harus mengikuti persyaratan 
pemerintah yang telah ditetapkan, sedangkan taksi berbasis aplikasi 
tidak mengikuti aturan, tetapi boleh beroperasi.

Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD)
Angkutan taksi berbasis aplikasi telah melanggar Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
menawarkan tarif yang lebih murah. Hal tersebut membuat 
penumpang yang tadinya masih menggunakan angkutan umum, 
berpaling ke jasa transportasi online. Diharapkan ada kesepakatan 
bersama, jika pemblokiran yang dilakukan Menkominfo bukan atas 
nama UU ITE, melainkan UU LLAJ dan, ada kesepakatan Menkominfo 
dan Menhub, bahwa taksi aplikasi online melanggar UU LLAJ.

Masyarakat
Keruwetan masalah kemacetan di Jakarta seringkali membuat 

frustasi warga Ibukota. Dalam kondisi ini masyarakat dalam banyak 
forum baik di forum publik maupun di media sosial juga masih 
mengeluhkan buruknya kualitas layanan transportasi publik. 
Kenyamanan dan harga yang terjangkau cenderung menjadi alasan 
yang menonjol diungkapkan oleh masyarakat untuk menggunakan 
transportasi umum. Busway atau lebih dikenal dengan Bus 
Transjakarta menjadi sinyal positif atas asumsi tersebut. Data statistik 
BPS (2015)13 menyebutkan bahwa selama tahun 2014, penumpang 
yang diangkut armada busway mencapai 111,6 juta penumpang. Kini 
dengan keberadaaan moda transportasi umum seperti Uber dan 
Grab dapat menjadi pilihan alternatif yang oleh masyarakat juga 

13 Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015. E-book diterbitkan oleh Badan Pusat 
Statistik Provinsi DKI Jakarta. File dapat diunduh di http://jakarta.bps.go.id/
backend/pdf_publikasi/Statistik-Transportasi-DKI-Jakarta-2015.pdf
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dinilai nyaman dan murah, ditambah dengan kemudahan layanan 
pemesanan melalui aplikasi berbasis online. Harian Kompas, 15 
Februari 2016,14 memuat pernyataan Group CEO dan Co-Founder 
Grab Anthony Tan bahwa sejak pertengahan 2015, jumlah pengguna 
Grab di Asia Tenggara rata-rata tumbuh 35 persen per bulan untuk 
layanan GrabCar.

Kebijakan Perijinan Taksi Online di Beberapa Negara
Filipina

Filipina legalkan GrabCar pada Juli 2015 lalu menyusul Uber 
pada Rabu, 19 Agustus 2015 dengan Syarat Uber dan Otoritas 
Transportasi Filipina melegalkan GrabCar pada Juli 2015 lalu, 
menyusul Uber pada Rabu, 19 Agustus 2015, di mana kedua aplikasi 
itu beroperasi di bawah aplikasi yang diatur pemerintah, transportation 
network company (TNC). Pemerintah Filipina melakukan regulasi 
yang berbeda terhadap TNC dibandingkan dengan taksi reguler. 
Taksi online tak boleh mengambil penumpang di pinggir jalan, namun 
harus dipesan melalui aplikasi. Namun, seperti sopir taksi reguler, 
mereka diharuskan memiliki lisensi waralaba dari otoritas transportasi 
dan kewajiban mengcover asuransi penumpang.

Malaysia
Malaysia masih mempertimbangkan taksi online, dan belum 

memutuskan apakah melarang atau mengizinkan, walaupun Uber 
dan GrabCar menyediakan solusi, tutur Ketua Komisi Transportasi 
Publik Darat, Mohd Azharuddin Mat Sah.

Korsel
Sejak diluncurkan pada Agustus 2013, Uber dinilai mengancam 

pangsa pasar pengemudi taksi reguler dan dianggap tidak 

14 Buka Data Kebutuhan Taksi ke Publik. Artikel ditulis oleh Haryo Damardono 
di http://print.kompas.com/baca/ekonomi/sektor-riil/2016/03/21/Buka-Data-
Kebutuhan-Taksi-ke-Publik (akses 10 November 2016).
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memberikan standar keamanan bagi penggunanya. Pemerintah 
Seoul tengah merancang aturan yang melarang Uber dan berencana 
membuat aplikasi sendiri yang mirip Uber sebagai penggantinya.

Closing
Kebutuhan masyakat akan pelayanan transportasi yang nyaman, 

aman murah mudah untuk menggunakanya merupakan harapan 
yang sangat mendasar. Pada saat ini telah berkembang pesat sistem 
transportasi online di beberapa wilayah di Indonesia namun yang 

transportasi online versus perusahaan tranportasi konvesional. 
Ketentuan operasional taksi di Indonesia selama ini salah satunya 
mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Akar permasalahan dalam kasus ini yang 
meyebabkan demotrasi yang dilakukan oleh pengemudi transportasi 
konvesioanal adalah 
1. “Dibiarkannya” tranportasi online untuk beroperasi padahal 

keberadaan transportasi online belum mempunyai payung hukum 
yang jelas terkait operasionalnya

2. Adanya perbedaan tarif antara taksi online dengan taksi 
konvesional yang menyebabkan penurunan permintaan 
konsumen terhadap taksi konvensional yang berdampak pada 
berkurangnya pendapatan para pengemudi taksi konvensional

3. Adanya ketidakadilan terhadap pelayanan perijinan di mana 
transportasi online tidak menjalani seluruh proses perizinan 
sesuai dengan ketentuan seperti yang dilakukan perusahaan 
taksi konvensional selama ini
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Exhibit 1 : 

Surat Menhub untuk Menkominfo terkait 
Pelarangan Taksi Online

Isi lengkap surat Kementerian Perhubungan RI15 sejumlah 3 (tiga) 
lembar dengan Nomor: AJ 206/1/1/ PHB 201, perihal: Permohonan 
pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan (UBER TAKSI dan GRAB 
CAR) tertanggal Jakarta, 14 Maret 2016, ditujukan kepada Menteri 
Komunikasi dan Informatika dan ditandatangani oleh Menteri 
Perhubungan yaitu:
1. Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang disebabkan 

oleh keberadaan layanan pemasaran transportasi menggunakan 
aplikasi internet khususnya UBER Asia Limited dan PT. SOLUSI 
TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB CAR), bersama ini kami 
sampaikan sebagai berikut:
a. dalam menjalankan usahanya baik dibidang transportasi 

maupun dibidang perangkat lunak maka setiap perusahaan 
harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indo-
nesia antara lain :
1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lin-

tas dan Angkutan Jalan;
2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penana-

man Modal;
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
5) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang 

15 Dokumentasi surat dapat diakses di http://www.rappler.com/indonesia/125786-
kemenhub-minta-kemkominfo-blokir-grab-uber (Akses 10 November 2016)
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Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
b. beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh UBER Asia Lim-

ited dan PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB 
CAR) antara lain:
1) pelanggaran terhadap pasal 138 ayat (3) Undang-Un-

dang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan/atau 
barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor 
Umum;

2) pelanggaran terhadap pasal 139 ayat (4) Undang-Un-
dang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan An-
gkutan Jalan yang menyatakan penyediaan jasa angku-
tan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan;

3) pelanggaran terhadap pasal 173 ayat (1) tentang ang-
kutan Jalan menyatakan Perusahaan angkutan umum 
yang menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib 
memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

4) pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 
menyatakan Penanaman modal asing wajib dalam ben-
tuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia 
dan berekdudukan di wilayah negara Republik Indonesia, 
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5) pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Per-
wakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala 
BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa UBER Asia Limited 
sebagai KPPA sesuai dengan pasal 2 Keputusan Kepala 
BKPM Nomor 22 Tahun 2001, KPPA tidak diperkenankan 
melakukan kegiatan komersial, termasuk transaksi jual 



205

beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan 
atau perorangan, tidak akan ikut serta dalam bentuk 
apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indo-
nesia;

6) tidak bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum 
yang resmi akan tetapi bekerjasama dengan perusahaan 
illegal maupun perorangan;

7) -
saha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi;

8) Berpotensi semakin menyuburkan praktek angkutan liar 
(illegal) dan angkutan umum semakin tidak diminati;

c. mengingat perusahaan tersebut milik Negara asing dapat 
berpotensi membahayakan keamanan Negara karena mas-
yarakat luas yang menggunakan aplikasi tersebut tidak ada 
jaminan keamanan atas kerahasiaannya, seluruh dunia yang 
berkepentingan atau kelompok tertentu dapat membeli data 
tersebut dan mengetahui perjalanan/kegiatan rutin yang 
dilakukan oleh masyarakat dan memungkinkan data tersebut 
dipergunakan untuk tindak kejahatan atau kepentingan lain.

2. Berkaitan dengan uraian di atas, terhadap keberadaaan layanan 
pemesanan angkutan umum berbasis aplikasi internet tersebut 
kami mohon Menteri Komunikasi dan Informatika kiranya dapat 
mendukung langkah-langkah yang akan kami lakukan dengan:
a. memblokir situs aplikasi milik UBER Asia Limited dan mela-

rang beroperasi dibidang penawaran jasa pelayanan trans-
portasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 
segera menyelesaikan seluruh permasalahan dan pelangga-
ran yang telah dilakukan;

b. memblokir aplikasi milik PT. SOLUSI TRANSPORTASI IN-
DONESIA yang mengoperasikan aplikasi GRAB CAR karena 
jenis kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda em-
pat dengan pelat hitam (kendaraan pribadi) atau rental mobil 
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yang belum jelas statusnya sebagai perusahaan angkutan 
resmi (illegal).

c. melarang seluruh aplikasi sejenisnya selama tidak bekerjasa-
ma dengan perusaan angkutan umum yang mempunyai izin 
yang resmi dari pemerintah;

3. Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama 
Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Perhubungan
cap dan ttd.
Ignasius Jonan

Tembusan Yth.
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;
7. Sesditjen Perhubungan Darat;
8. Direktur Angkutan dan Multimoda;
9. Ketua Umum DPP ORGANDA.
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Exhibit 2 : 
Profil taksi bluebird
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Data BPS (2015)
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Exhibit 3 : 
Potensi Pasar Transportasi DKI Jakarta16

16 Danang Parikesit. File dapat diunduh di http://rccc.ui.ac.id/publication/
download/category/2-pengembangan-transportasi-massal-pasca-kenaikan-
bbm-january-16-2014.html?download=20%3Aprof-danang-parikesit (Akses 10 
November 2016)

Jumlah Perjalanan Harian Komuter dari Bodetabek ke Jakarta 
Tahun 2011
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Jumlah Orang yang Melakukan Perjalanan dari Bodetabek ke 
DKI Jakarta (Komuter) Tahun 2011
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Exhibit 4 : 
Pertumbuhan Pengguna Smartphone di Indonesia17

17 http://gs.statcounter.com/#mobile+tablet-os-ID-monthly-201401-201603
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Exhibit 5 : 
Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2014 (1)18

18
Universitas Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdf (Akses 10 November 2016)
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Exhibit 5 : 
Penetrasi Pengguna Internet Indonesia Tahun 2014 (2)19

19 Ibid.
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Tarik Ulur Pengembangan 
Blok Masela

(Onshore VS Offshore)

P
ada 10 September 2015, Ketua SKK Migas menyerahkan 
rekomendasi terkait Revisi Plan Of Development (POD-1) Blok 
Masela kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Revisi diajukan 

karena INPEX dan Shell, kontraktor kilang gas Blok Masela (singkatan 
dari Maluku Selatan), ingin menambah kapasitas produksi dari 2,5 
juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun menggunakan 
teknologi offshore dengan perkiraan investasi sebesar USD 14,8 
miliar atau setara dengan 192.4 triliun rupiah.1

Sesuai mekanisme kontrak bagi hasil yang diatur dalam PP No. 
35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 
Menteri ESDM Sudirman Said harus segera memutuskan usulan 
penambahan kapasitas produksi tersebut. Menteri ESDM berencana 
mengambil keputusan 30 hari setelah SKK Migas menyampaikan 
rekomendasi POD. 

Persetujuan POD akan menjadi dasar bagi INPEX dan Shell untuk 
memutuskan Final Investment Decision (FID) Blok Masela paling 
lambat pada akhir 2018. Berdasarkan perhitungan SKK Migas 
tertundanya proyek Blok Masela dalam setahun akan menimbulkan 
potensi kerugian negara sebesar 3,6 miliar USD atau setara dengan 
46,8 triliun rupiah. 

Namun sebelum keputusan diambil, Menko Kemaritiman Rizal 
Ramli meminta pemerintah tidak tergesa-gesa memutuskan 
pengembangan kilang gas blok Masela di Maluku Selatan dengan 

1 Laporan Tahunan SKK Migas 2015
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offshore. Rizal Ramli berpendapat bahwa skema onshore dinilai lebih 
murah dan memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat di 
sekitar Laut Arafuru, Maluku. 2

Adanya silang pendapat tersebut, akhirnya Kementerian ESDM 
menunjuk konsultan independen Poten & Partners untuk mengkaji 
ulang opsi terbaik pengembangan kilang gas di Blok Masela. 
Konsultan itu merekomendasikan agar pembangunan kilang gas 
tetap dilakukan di laut.1 Perdebatan opsi offshore dan onshore 
akhirnya berlanjut di rapat kabinet terbataspada 29 Desember 2015 
dan 1 Februari 2016. Sejumlah menteri di kabinet berbeda pendapat.3

Pada 1 Februari 2016, Menteri Energi Sumber Daya Mineral 
Sudirman Said harus menyampaikan rekomendasi kepada Presiden 
Joko Widodo mengenai keputusan pengelolaan kilang gas di Blok 
Masela. 

Industri Minyak dan Gas Bumi
Secara garis besar, kegiatan dalam industri migas (minyak dan 

gas) terdiri atas 2 bagian yaitu kegiatan hulu (upstream) dan kegiatan 
hilir (downstream). Kegiatan migas di sektor hulu meliputi 4 (empat) 
fase kegiatan, yaitu :
1. Fase seismik dan eksplorasi yaitu kegiatan yang bertujuan 

memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk 
menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di 
wilayah kerja yang ditentukan; dan

2. Fase eksploitasi, yaitu pengeboran dan penyelesaian sumur di 
wilayah kerja

3. Fase pembangunan fasilitas produksi, 
4. Fase produksi, yaitu pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian 

minyak dan gas bumi.4

2 CNN Indonesia, Senin, 21/09/2015 

4 PETA JALAN KEBIJAKAN GAS BUMI NASIONAL,2014-2030 Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, 2014
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Industri Gas Bumi
Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 

dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang 
diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Sehingga, 
di mana ditemukan minyak, terdapat gas yang terperangkap walaupun 
jumlahnya tidak banyak. Gas seperti ini dikenal sebagai associated 
gas. Sebaliknya, sering juga ditemukan sumur gas yang menyimpan 

associated gas). Komponen gas bumi terpenting adalah metana, 
propan, butana, pentana dan heksana.

Keberadaan gas sebagai energi yang diperhitungkan baru muncul 
pada awal dekade 1970. Penyebabnya adalah terjadinya perang di 
Timur Tengah pada 1973 antara negara-negara Arab dengan Israel. 
Sebelum perang berlangsung, harga minyak hanya USD 1,67 per 
barel. Ketika perang terjadi, harga meroket menjadi USD 11.70 per 
barel, sebagai akibat tindakan boikot negara- negara penghasil 
minyak yang tergabung dalam Organization of Petroleum Exporting 

Pada tahun 1979, harga minyak telah menyentuh level USD 15,65 
per barel. Setahun berselang, harga kembali melonjak menjadi USD 
29,50 per barel dan terus naik. Kebutuhan terhadap minyak yang 
tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak dengan harga 
yang rasional. Kondisi ini mengakibatkan negara-negara pembeli 
minyak mulai mencari energi alternatif. Salah satu pilihannya adalah 
gas.

Industri LNG di Indonesia berawal dari ditemukannya cadangan 
gas bumi dalam jumlah yang sangat besar di dua area terpisah. Area 
pertama terletak di Lapangan Gas Arun, Aceh Utara, yang ditemukan 
oleh Mobil Oil Indonesia di akhir tahun 1971. Area kedua berada di 
Lapangan Gas Badak, Kalimantan Timur yang ditemukan oleh Huffco 
Inc (sekarang Vico Indonesia) di awal tahun 1972. LNG kemudian 
menjadi salah satu bisnis penting yang dimiliki oleh Indonesia. Industri 
LNG juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi 
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Indonesia. Saat ini Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara 
produsen sekaligus eksportir LNG terbesar di dunia.4

Arti penting Blok Masela dalam industri LNG Indonesia
Menurut data Kementerian ESDM, perkembangan industri migas 

di Indonesia telah beralih dari dominasi minyak ke gas bumi. Setelah 
mengalami masa puncak produki minyak antara tahun 1977 hingga 
1995, produksi minyak Indonesia mengalami penurunan 10-15 %, 
sedangkan produksi gas mulai mengalami peningkatan sejak tahun 
2002 (lihat Exhibit 3).5

Meskipun demikian, dengan asumsi tidak terdapat tambahan 

4.549 BBTUD, pasokan gas Indonesia dari existing supply 

adanya proyek-proyek pengembangan lapangan gas (project supply 
dan potential supply) yang sedang dilaksanakan, maka pemenuhan 
kebutuhan domestik dapat dipertahankan hingga tahun 2027.4

Adapun kebutuhan LNG domestik akan mengalami kekurangan 
pasokan mulai tahun 2020. Dengan pengalokasian seluruh volume 
gas dari pengembangan Lapangan Abadi Masela ke pasar domestik, 
maka kebutuhan pasokan LNG untuk domestik dapat terpenuhi 
hingga tahun 2030.4

Sejarah Eksploitasi Gas Bumi di Indonesia
Gas Bumi di Era Kolonial

Sejarah eksploitasi gas bumi di Indonesia berawal pada era 
kolonial dari pengeboran minyak di Sumur Telaga Tiga di Pangkalan 
Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Aeliko Janszoon 
Zijlker seorang   berkewarganegaraan Belanda pada tahun 1884. 
Pada pengeboran minyak di lokasi yang kedua di Desa Telaga Said 

5 Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian 
ESDM:Koordinasi & Supervisi Sektor Energi Sub Sektor Migas Tahun 2016, 
Surabaya, 13 April 2016
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atau Sumur Telaga Tunggal I pada tahun 1885, Zijlker menemukan 
campuran minyak dan gas. Semburan minyak dari Sumur Telaga I ini 
menjadi tonggak keberhasilan pertama penambangan minyak di 
Indonesia. Hingga akhirnya sumur itu ditutup tahun 1934, jutaan barel 
minyak telah dihasilkan. Zijlker dicatat sebagai penemu sumur minyak 
pertama dalam skala besar di Indonesia.4

Masuknya kartel-kartel raksasa minyak dunia dalam industri migas 
di Hindia Belanda diawali dengan terbitnya undang-undang 
pertambangan (Indische Mijnwet) pada tahun 1899. Undang-undang 
ini memperbolehkan pihak swasta untuk terlibat di dalam pengusahaan 
minyak bumi, setelah sebelumnya pemerintah kolonial melarang 
keterlibatan pihak swasta. Standard Oil of New Jersey (SONJ), yang 
merupakan perusahaan swasta pertama, datang ke Hindia Belanda 
pada tahun 1912. Mereka lalu mendirikan anak perusahaan bernama 
Nederlansche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM). Hanya 
berselang sepuluh tahun, perusahaan itu mampu berproduksi hingga 
10–20 ribu barel per hari dari sumur Talang Akar. Keberhasilan ini 
mendorong NKPM membangun kilang di Sungai Gerong pada tahun 
1926.

Pada tahun 1859, berdirilah Firma Eindhoven & Co. Gravenhage 
yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan diberi 
nama Nederlandsch Indische Gas Maatschappij (NV NIGM). 
Perusahaan ini membangun pabrik gas di Gang Ketapang (Batavia) 
untuk memproduksi dan mendistribusikan gas buatan atau gas kota. 
Gas semacam ini dihasilkan dari batubara dan minyak bakar untuk 
menerangi jalan-jalan di Batavia. Pada tahun 1905, NIGM 
mengakuisisi perusahaan listrik pertama di Batavia yaitu NV 
Nederlandsch Indische Electricitiets Maatschappij. Efek dari akuisisi 
ini menjadikan roda bisnis NIGM mulai berputar pada dua sektor 
sekaligus, yaitu gas dan listrik. Kelak di kemudian hari, perusahaan 
ini menjadi cikal bakal kelahiran dua perusahaan milik negara di 
bidang gas dan kelistrikan yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan 
Perusahaan Listrik Negara (PLN). 
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Gas Bumi di Era Kemerdekaan
Pengalihan Aset-Aset Asing Ke Indonesia

Pada akhir Oktober 1945, Pemerintah menetapkan Perusahaan 
Listrik dan Gas berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum 
dengan nama Djawatan Listrik dan Gas. Pada 3 Oktober 1953, 
pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan- 
perusahaan Belanda, termasuk perusahaan gas dan listriknya (NV 
NIGM). 

Pada 26 Oktober 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan 
Minyak Dan Gas Bumi. Dengan ditetapkannya peraturan ini, 
pengelolaan migas yang sebelumnya dilaksanakan secara konsesi 
beralih menjadi pengelolaan kontrak kerja sama (production sharing 
contract). Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
No. 18 tanggal 26 April 1963, yang kemudian menghasilkan “Head of 
Agreement” dimana Shell ikut menandatangi. Pihak perusahaan 
asing itu sepakat untuk meneruskan usahanya di Indonesia atas 
dasar kontrak dan bukan lagi konsesi. Sejak itu, Shell menjadi 
kontraktor dari PERMIGAN, Stanvac menjadi kontraktor PERMINA, 
dan Caltex menjadi kontraktor PERTAMIN. Kepada perusahaan-
perusahaan asing itu diberi jangka waktu 20 tahun kontrak eksplorasi 
untuk daerah-daerah konsesi dan 30 tahun untuk daerah-daerah 
baru yang terbagi sepuluh tahun eksplorasi dan dua puluh tahun 
eksploitasi.4

Produksi dan ekspor LNG Indonesia
Pencairan gas alam merupakan salah satu upaya teknologi, untuk 

dapat mengangkut gas alam dari tempat produksi ke tempat 
konsumen yang jaraknya jauh melebihi 5.000 km menyebrangi laut 
dalam bentuk cair. Prosesnya adalah melalui proses pendinginan, 
gas alam yang berupa gas methana akan mencair pada suhu - 156 
derajat celcius dibawah nol pada tekanan 1 atm, disebut sebagai 
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adalah metana dengan sedikit etana, propana, iso-butana, normal-

beragam.6 
Produksi dan ekspor gas bumi dalam bentuk LNG di Indonesia 

berawal dari ditemukannya cadangan gas bumi dalam jumlah yang 
sangat besar di dua area terpisah. Area pertama terletak di Lapangan 
Gas Arun, Aceh Utara, sedangkan area kedua berada di Lapangan 
Gas Badak, Bontang, Kalimantan Timur. Pada 26 November 1974, 
didirikanlah PT Badak NGL sebagai perusahaan yang bertugas 
mengoperasikan pabrik LNG Badak atau Bontang. LNG Badak 
tercatat sebagai tonggak sejarah industri LNG Indonesia. PT Badak 
NGL, yang dikelola oleh Pertamina selama lebih dari 35 tahun, telah 
memberikan kontribusi yang cukup besar di perindustrian gas 
internasional. Sementara, pada 16 Maret 1974, didirikanlah PT Arun 
NGL yang akan menjadi perusahaan operator kilang LNG Arun. Pada 
tahun 1990, Arun tercatat sebagai produsen LNG terbesar di dunia 
dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 juta ton per tahun.

Peta Produksi Gas Alam Di Indonesia
Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar. Saat ini, 

negara ini memiliki cadangan gas terbesar ketiga di wilayah Asia 

untuk 1,5% dari total cadangan gas dunia (BP Statistical Review of 
World Energy 2015).7

Kilang Arun – Aceh

NGL berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara memiliki kapasitas kilang 
sebesar 12,5 MTPA dengan luas area kilang 1.370 ha, merupakan 
kilang gas pertama di Indonesia. Kilang Arun dikembangkan dengan 
teknologi onshore. Sejak melakukan pengapalan perdana pada 1977, 

6 http://lngbadak
7 http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/gas-alam
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kilang LNG Arun telah mengapalkan LNG sebanyak 4.251 kargo, 
1.880 kargo kondensat, 355 kargo elpiji propana dan 359 kargo elpiji 
butana, serta 211 kargo sulfur. 

Pada tahun 2014, operasional kilang Arun dihentikan seiring 
menipisnya pasokan gas alam dari kontraktor migas Blok North 
Sumatra Offshore (NSO) milik Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. Pada 
01 Oktober 2015 dilakukan alih operasi secara keseluruhan dari PT 
Arun NGL ke dalam operasional PT Perta Arun Gas. Saat ini bekas 

(LNG) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Sumatera 
Utara serta Kawasan Industri. Sejak resmi berhenti beroperasi pada 
Oktober 2014, ratusan pekerja kontrak di kilang pengolah LNG itu 
pun harus kehilangan pekerjaan. Padahal, umumnya geliat hidup 194 
ribu warga Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara ditopang oleh 

Gambar 1. Peta Kilang LNG di Indonesia 
(Sumber: SKK Migas)
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keberadaan kilang yang beroperasi sejak 1974 itu. 8 
Di masa jayanya, saat Kilang Arun menjadi salah satu produsen 

LNG terbesar di dunia di era 1990-an, Lhokseumawe sempat 
menyandang predikat petrodollar city. Saat itu tidak hanya kilang, 
Lhokseumawe juga menggeliat karena adanya pabrik pupuk ASEAN-
Aceh Fertilizer (AAF) dan pabrik kertas Kraft Aceh. Keduanya 
mendapat pasokan gas yang mencukupi untuk bahan baku pupuk 
dan bahan bakar. 

“Kemiskinan di Aceh mencapai 17 persen, paling banyak di Aceh 
Utara yang merupakan lokasi kilang LNG Arun berada,” ungkap 

(TPR) LNG Arun oleh Presiden Joko Widodo. Pengoperasian PT 
Perta Arun Gas (PAG), perusahaan patungan PT Pertamina Gas 
(Pertagas) dengan BUMD Aceh itu diharapkan bakal menghidupkan 
kembali geliat industri di Lhokseumawe dan NAD.6 
 

a  a ak/ o ta   a ma ta  mur
Kilang LNG Badak atau Bontang dibangun dengan konsep 

onshore berkapasitas LNG 22,5 MTPA dan LPG 1,1 MT, serta 
kondensat sebesar 22.000 bpd menempati area kilang sebesar 220 
ha. Pendirian kilang minyak PT. Badak NGL bermula dari ditemukannya 
di Lapangan Gas Badak, Kalimantan Timur yang oleh Huffco Inc. di 
awal tahun 1972. Selanjutnya konsorsium Pertamina, Mobil Oil, dan 
Huffco Inc., bersepakat untuk mengembangkan proyek LNG yang 
dapat mengekspor gas alam berbentuk cair dalam jumlah besar. 
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disepakatinya kontrak 
penjualan LNG terhadap lima perusahaan Jepang: Chubu Electric 
Co., Kansai Electric Power Co., Kyushu Electric Power Co., Nippon 
Steel Corp dan Osaka Gas Co. Ltd, pada tanggal 5 Desember 1973. 

Produksi kilang Badak atau Bontang mencapai puncaknya pada 
era tahun 1999 – 2008 dengan produksi tahunan rata-rata diatas 18 

8 http://www.bumn.go.id/pertamina/berita/5940/Gas.Arun.Bukan.Warisan.Turun-
temurun
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juta ton. Saat ini produksi LNG mengalami tren menurun secara 
alamiah dengan berkurangnya cadangan gas alam di wilayah kerja. 
Produksi tahun 2015 hanya mencapai kurang dari 11 juta ton.9

 
Kilang Donggi – Senoro (DSLNG)

P T  D o n g g i  S e n o r o  L N G  ( D S L N G )  t e r l e t a k  d i  K a b u p a t e n  B a n g g a i ,  
P r o v i n s i  S u l a w e s i  T e n g a h ,  s e k i t a r  2 0  k i l o m e t e r  s e b e l a h  t e n g g a r a  k o t a  
L u w u k ,  y a i t u  k o t a  u t a m a  d i  K a b u p a t e n  B a n g g a i .  P a b r i k  L N G  i n i  b e r d i r i  
d i  a t a s  l a h a n  s e l u a s  l e b i h  d a r i  3 0 0  h e k t a r ,  d i  p e s i s i r  p a n t a i  y a n g  
m e n g h a d a p  S e l a t  P e l e n g ,  d e n g a n  k a p a s i t a s  1 , 2  M T P A .  K i l a n g  D o n g g i -
S e n o r o  m e r u p a k a n  j u g a  s a l a h  s a t u  c o n t o h  k i l a n g  y a n g  d i b a n g u n  
d e n g a n  t e k n o l o g i  o n s h o r e .

L a p a n g a n  D o n g g i  m e r u p a k a n  p e n g e m b a n g a n  l a p a n g a n  t e r i n t e g r a s i  
p a d a  a r e a  M a t i n d o k  y a n g  t e r d i r i  d a r i  l a p a n g a n  D o n g g i ,  l a p a n g a n  
M a t i n d o k ,  l a p a n g a n  M a l e o r a j a  d a n  l a p a n g a n  M i n a h a k i .  S e d a n g k a n  
l a p a n g a n  S e n o r o  m e r u p a k a n  p e n g e m b a n g a n  d a r i  l a p a n g a n  g a s  
S e n o r o  d a n  l a p a n g a n  m i n y a k  T i a k a .

S e s u a i  L a p o r a n  T a h u n a n  S K K  T a h u n  2 0 1 5 ,  p e n g e m b a n g a n  k i l a n g  
S e n o r o  m e n c a p a i  t a h a p  o n s t r e a m  p a d a  k u a r t e r  2 0 1 5  d e n g a n  k a p a s i t a s  
p r o d u k s i  3 1 0  M M s c f d  d a n  6 0 . 0 0 0  b p d  k o n d e n s a t .  U n t u k  k i l a n g  D o n g g i  
d i r e n c a n a k a n  t a h a p  k o n s t r u k s i  p a d a  k u a r t e r  k e d u a  2 0 1 6  u n t u k  
k a p a s i t a s  6 0  M M s c f d ,  s e d a n g k a n  l a p a n g a n  M a t i n d o k  d i r e n c a n a k a n  
t a h a p  k o n s t r u k s i  p a d a  k u a r t e r  p e r t a m a  2 0 1 7  d e n g a n  k a p a s i t a s  6 5  
M M s c f d  d a n  5 0 0  b p d  k o n d e n s a t .

Lapangan Tangguh
LNG Tangguh adalah mega-proyek yang membangun kilang LNG 

di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk menampung gas alam yang 
berasal dari beberapa Blok di sekitar Teluk Bintuni, seperti Blok 
Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi. LNG Tangguh mulai melalukan 
pengapalan komersial perdana pada tahun 2009.

Proyek ini meliputi kegiatan pengeboran gas dari enam lapangan 

9 http://www.badaklng.co.id/in/produksi.html
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untuk menarik cadangan gas sekitar 14,4 triliun kaki kubik melalui 
dua anjungan lepas pantai yang terletak di Teluk Bintuni. Dari dua 
anjungan tersebut, gas akan mengalir melalui pipa bawah laut menuju 
fasilitas proses LNG di pantai selatan teluk. Dari sana, LNG akan 
dibawa ke pasar energi menggunakan tanker LNG. 

Pada saat ini tengah dilakukan konstruksi kilang Train-3 dengat 
target onstream pada tahun 2020, untuk memaksimalkan produksi 
gas sebelum berakhirnya kontrak kerjasama pada tahun 2035.1

Konsumsi Gas di Indonesia
Indonesia memproduksi sekitar dua kali lipat dari gas alam yang 

dikonsumsinya. Kendati begitu, ini tidak berarti bahwa produksi gas 
domestik memenuhi permintaan gas domestik. Bahkan, ada 
kekurangan gas untuk industri-industri domestik di Indonesia. 
Perusahaan Gas Negara (PGN) belum mampu memenuhi permintaan 
domestik. Ini memiliki dampak-dampak yang memiliki cakupan luas 
karena hal ini menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN), 
konsumen gas domestik terbesar, mengalami kekurangan struktural 
suplai gas dan memaksa PLN untuk beralih ke bahan-bahan bakar 
fosil - yang lebih mahal dan tidak ramah lingkungan - yang lain, 
seperti minyak bumi, untuk menghasilkan listrik. 

Saat ini, perusahaan-perusahaan asing, seperti CNOOC Limited, 
Total E&P Indonesia, Conoco Philips, BP Tangguh, dan Exxon Mobil 
Oil Indonesia, berkontribusi untuk sekitar 87% dari produksi gas alam 
Indonesia. Sisa 13% diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Pertamina. Sekitar setengah dari total hasil produksi gas 
dijual secara domestik.

Tabel di bawah mengindikasikan baik produksi maupun konsumsi 
gas di Indonesia selama satu dekade terakhir.
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Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Gas di Indonesia 2006-2015

   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Produksi 
dalam 
milyar m³

 74.3  71.5  73.7  76.9  85.7  81.5  77.1  72.1  73.4  75.0

Konsumsi 
dalam 
milyar m³

 36.6  34.1  39.1  41.5  43.4  42.1  42.2  36.5  38.4  39.7

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2015

Seperti yang ditunjukkan di tabel di atas - dan kontras dengan 
produksi minyak nasional - produksi gas di Indonesia tetap stabil, 
mencatat rekor tinggi di 2010 karena awal produksi Ladang Tangguh 
di tahun yang sama. Setelah 2010, produksi gas telah menurun 
karena masalah-masalah suplai.

Tabel 2. Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri Indonesia

Industri  2015  2020F

Pupuk  791.22 1,028.22

Petrokimia  295.00  708.00

Keramik  133,95  134.68

Baja  80.00  120.00

Glassware  28.38  28.60

Kaca  81.19  81.19

Semen  9.00  10.00

Sarung Tangan Karet  4.67  4.70

dalam metric standard cubic feet per day (MMscfd) 
Sumber: Forum Industri Pengguna Gas Bumi
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Ekspor Gas Indonesia
Sepanjang sejarahnya, produksi gas Indonesia selalu ditujukan 

untuk pasar ekspor. Kendati demikian, penurunan produksi minyak 
domestik dikombinasikan dengan peningkatan harga minyak 
internasional, membuat Indonesia memutuskan untuk melakukan 
usaha-usaha untuk memperbesar penggunaan gas domestik dari 
pertengahan 2000-an sampai saat ini. Di beberapa tahun terakhir 
penggunaan gas telah meningkat dengan subur dan menurunkan 
ekspor namun fasilitas-fasilitas infrastruktur yang terbatas dalam 
jaringan transmisi dan distribusi Indonesia memperumit perkembangan 
lebih lanjut dari konsumsi domestik. Infrastruktur layak yang terbatas 
ikut disebabkan karena kurangnya investasi namun juga karena 

dibandingkan jaringan pipa karena cadangan-cadangan gas alam 
yang penting berlokasi di lepas pantai, jauh dari pusat-pusat 
permintaan gas yang besar.

Setelah Qatar, Malaysia dan Australia, Indonesia saat ini adalah 

di dunia. Hal ini tidak berarti seperti yang disebutkan di atas bahwa 
permintaan domestik dapat dipenuhi oleh produksi domestik. 
Akibatnya, Indonesia perlu mengimpor LNG dari luar negeri supaya 
tidak menganggu komitmen ekspor. Diperkirakan bahwa pada tahun 
2017 suplai-suplai tambahan dari ladang-ladang gas baru Indonesia 
akan dapat menggantikan impor.

Proyeksi Masa Mendatang 
Perekonomian Indonesia yang berekspansi dikombinasikan 

dengan rencana Pemerintah untuk menurunkan ketergantungan 
pada minyak sebagai sumber suplai energi dalam industri-industri, 
pembangkit listrik dan transportasi akan menyebabkan permintaan 
domestik untuk gas untuk meningkat di masa mendatang. 

Pada akhir 2015 I Gusti Nyoman Wiratmaja, Direktur Jenderal 
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Minyak dan Gas Bumi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi 
bernilai lebih dari 32 miliar USD untuk penyulingan-penyulingan gas 
alam, dan infrastruktur yang berhubungan dengan gas dalam rangka 
memenuhi permintaan gas domestik pada 2025 (terutama untuk 
pembangkit-pembangkit listrik dan pabrik-pabrik pupuk). Permintaan 
gas Indonesia diperkirakan untuk naik dari 6,102 juta standar kaki 
kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) di 2015 
menjadi 8,854 mmscfd di 2025 dengan permintaan yang sebagian 
besar berasal dari Pulau Jawa dan Bali. 

Tata Kelola Migas di Indonesia
Regulasi Dalam Pembangunan Kilang Gas

Terbitnya UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
merupakan babak baru tata kelola migas (minyak dan gas) di 
Indonesia. Di dalam UU Nomor 22 tahun 2001, mining right yang 
sebelumnya menjadi milik perusahaan negara menjadi sepenuhnya 
milik bangsa Indonesia. Pasal 1 angka 19 UU Migas menyatakan 
”Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak 
kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih 
menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh 
pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha 
hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 
Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber 
daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan 
manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
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Manajemen operasi berada di tangan SKK Migas. Seluruh 
operasional kontraktor harus mendapat persetujuan SKK Migas, 
sebagai wakil pemerintah. SKK Migas memberikan persetujuan atas 
rencana kerja dan anggaran, biaya serta metode dan teknik yang 
digunakan.

Apabila eksplorasi menemukan migas yang komersial kontraktor 
diberi kesempatan untuk memperoleh pengembalian biaya (cost 
recovery) dari hasil produksi. Kontraktor juga memperoleh bagian 

selanjutnya diwajibkan bayar pajak penghasilan dan pajak lainnya. 
Apabila pada suatu wilayah kerja (WK) ditemukan cadangan migas, 
dan berdasarkan perhitungan sementara menunjukkan kelayakan 

petroleum economics dapat 
dimulai. Kegiatan utamanya adalah menyusun rancang bangun dan 
model pengembangan untuk mengangkat dan memproduksi 
cadangan migas yang telah ditemukan. 

Kegiatan pengembangan ini dikenal sebagai Plan of Development 
(POD), yang merupakan rencana pengembangan satu atau lebih 
lapangan migas secara terpadu (integrated) untuk mengembangkan 
dan memproduksikan cadangan hidrokarbon secara optimal dengan 
mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, Quality Health Safety 
Environment dan legal. 

POD bertujuan untuk mengembangkan lapangan baru secara 
ekonomis, menjaga kesinambungan produksi, dan menaikkan 
keekonomian WK migas. Rencana pengembangan mencakup 
seluruh kegiatan yang disusun secara terintegrasi. Kegiatan 

infi  atau sumur pengembangan harus 
mempertimbangkan jadwal penyelesaian pembangunan fasilitas 
produksi. Sedangkan pembangunan fasilitas produksi juga harus 
disiapkan selaras dengan pembangunan pipa untuk menyalurkan 
migas sampai ke titik serah.
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Di dalam POD, terdapat beberapa faktor yang harus dievaluasi 
secara menyeluruh, yaitu:
 eo o a  , penjelasan tentang temuan geologis 

hydrocarbon menggunakan data geologi terbaru berdasarkan 
analisa log dan cutting yang digunakan untuk revisi peta geologi, 

 Keekonomian lapangan. Perhitungan dan analisa keekonomian 

harga minyak dan gas, production forecast, dan biaya 
pengembangan. Biaya pengembangan terdiri dari biaya investasi 
dan biaya operasi. Biaya investasi yaitu: biaya pemboran sumur, 
biaya pembangunan fasilitas produksi, biaya instalasi pipa, 
platform/anjungan, dan peralatan penunjang fasilitas produksi. 

stimulation, maintenance, administrasi & umum. Biaya 
pengembangan tersebut diperkirakan mulai dari awal proyek 

 Gambar 2. Flow Chart Persetujuan POD Pertama
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hingga berakhirnya wilayah kerja migas. Metoda yang umum 
digunakan dalam evaluasi keekonomian adalah analisa 
sensitivitas dan spider diagram. Hasil analisa keekonomian akan 
ditunjukkan dalam indikator keekonomian, yaitu dari perspektif 
penerimaan negara (government): pendapatan yang jadi bagian 

Rencana pengembangan akan dilanjutkan ke tahap eksekusi 
proyek jika analisa keekonomian dinilai layak sesuai dengan 
indikator yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh: 
perusahaan minyak Alfa menetapkan indikator untuk 
pengembangan lapangan Delta, NPV senilai 1,2 miliar USD, IRR 
27% dan POT 7 tahun. Setelah dilakukan kajian berdasarkan 

gas, biaya investasi, dan biaya operasi, didapatkan NPV senilai 
700 juta USD, IRR 14% dan POT 15 tahun. Maka perusahaan 
minyak Alfa akan melakukan kajian ulang dan memperbaiki 
skenario pengembangan, atau menyusun strategi baru, termasuk 

dll kepada pemerintah, sehingga indikator keekonomian sesuai 
dengan yang ditetapkan.

 Skenario pengembangan, terdiri dari strategi pengembangan 
dan strategi pengeboran & produksi. Strategi pengembangan 

platform/cluster/well location 
(onshore/offshore), well design (vertical/directional/horizontal), 

 Fasilitas pengembangan lapangan
onshore offshore



235

 Jadwal proyek pembangunan fasilitas, menguraikan tahapan 
jadwal pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan selama 

feasibility study, conceptual engineering), execution (detail 
engineering, procurement, construction, fabrication, installation, 

 S  a   ommu t  e e o me t, kajian menyeluruh 
terhadap dampak kegiatan pengembangan terhadap kesehatan, 
keselamatan dan lingkungan sekitar lapangan, sejak pra-
konstruksi sampai fase paska operasi.

 Abandonment & site restoration, merupakan kajian teknis 
penutupan lapangan, setelah cadangan migas habis sehingga 
lapangan tersebut tidak berproduksi lagi.

Setelah dilakukan kajian seluruh aspek, termasuk berbagai 
skenario yang disusun, baik dari sisi teknis maupun aspek 
keekonomian proyek, maka akan dipilih dan diajukan dalam satu 
dokumen POD.

Pelaksanaan pengembangan tepat waktu dan sesuai dengan 
anggaran, yang memenuhi aspek kualitas, standard HSE 

production, dan bisa segera di-lifting sehingga mendapatkan 
pendapatan atas hasil migas tersebut, merupakan target utama 
proyek pengembangan fasilitas produksi migas. Apalagi jika 
mempertimbangkan besarnya investasi yang sudah dikeluarkan. 

Sebagai contoh, revisi rencana pengembangan lapangan (plan of 
development/ POD) Lapangan Tiung Biru – Jambaran yang disetujui 
SKK Migas pada bulan Agustus 2015 ini, akan dilakukan pengeboran 
enam buah sumur pengembangan dan pembangunan fasilitas 
pengolahan dan pendukungnya. Total investasi diproyeksikan 
sebesar US$2,056 miliar atau sekitar Rp 28 triliun dengan rincian 
US$279,5 juta untuk biaya sumur dan US$1,777 miliar untuk fasilitas 
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produksi. Lapangan ini ditargetkan mulai produksi sebesar 227 
mmscfd per hari pada kuartal pertama 2019 dan mencapai puncak 
produksi sebesar 315 mmscfd pada 2020. 

Berdasarkan data revisi POD tersebut, dengan asumsi harga gas 
bumi sebesar US$8 per juta btud, hasil penerimaan hingga kontrak 
berakhir pada 2035 mencapai US$12,97 miliar. Dari penerimaan 
tersebut, sebanyak 45,8 persen menjadi milik pemerintah, sebesar 
24,5 persen bagian kontraktor KKS, dan 29,7 persen untuk 
pengembalian biaya operasi (cost recovery).

Gambar 3. Flow Chart Persetujuan POD Pertama



237

Penemuan dan eksplorasi Blok Masela
Pada 16 November 1998, INPEX Corporation mendapatkan izin 

eksplorasi dan eksploitasi Blok Masela hingga tahun 2028 (30 tahun). 

saham 100%.

Gambar 4. Flow Evaluasi POD

Gambar: 5. Alur Persetujuan POD
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1000 meterdengan luas area saat ini lebih kurang 4.291,35 km².10

Blok Masela merupakan salah satu wilayah kerja migas di 
Indonesia yang tercatat memiliki kandungan gas terbukti mencapai 
10,7 triliun cubic feet (TCF). Ini menjadikan Blok Masela memiliki 
cadangan kurang lebih tiga kali lipat dari Blok Tangguh di Papua. 
Hanya Blok Natuna yang memiliki cadangan lebih besar dari Blok 
Masela (14 TCF). SKK Migas menggolongkan Kilang Blok Masela 
dalam mega proyek karena besarnya nilai proyek dan kapasitas 

1 INPEX memproyeksikan, produksi pertama 
dari gas diharapkan pada tahun 2018 dengan output awal 2,5 juta ton 
LNG per tahun dan 8.400 barel per hari kondensat. 

Abadi-1
Abadi dengan kedalaman laut 457 meter dan 

Abadi-1
yang dilakukan pada batu pasir Formasi Plover, dialirkan gas sebesar 

hari).(11)(12)

Abadi-2 Abadi-3. Sumur Abadi-2 terletak 
Abadi-1, di bor 

pada kedalaman laut 580 meter dan total kedalaman 3.986 meter. 
Dari tes uji kandungan sumur Abadi-2 ini, yang dilakukan pada batu 

(1)

Abadi-3
Abadi-1,di bor di kedalaman laut 423 meter, dan total 

kedalaman 4.032 meter. Dari tes uji kandungan sumur Abadi-3 ini, 
yang dilakukan pada batu pasir Formasi Plover, dialirkan gas sebesar 

10 https://id.wikipedia.org/wiki/Inpex_Corporation
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Inpex_Corporation
12 http://www.inpex.co.jp/english/business/indonesia.html
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hari).(1)

Pada bulan Desember 2010, rencana pengembangan POD 
disampaikan INPEX ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
(BPH Migas) (sekarang peran tersebut dijalankan oleh SKK Migas) 
dengan teknologi Kilang Gas Terapung atau offshore dengan produksi 
2,5 mtpa (juta ton per tahun) yang kemudian disetujui Menteri ESDM 
sebagai POD-1 Lapangan Abadi. Dalam kurun waktu 2013-2014 
dilakukan pemboran sumur delineasi 8,9 dan 10, dan ditemukan 
kembali cadangan gas baru dari 6,7 tcf (triliun kaki kubik) menjadi 
10,73 tcf.

Menjelang disetujuinya plan of development (POD) pada 2010, 
INPEX kemudian menggandeng PT Energi Mega Persada, salah 
satu anak usaha Bakrie Group. Setelah disetujuinya POD tersebut, 
INPEX mengajak Shell bergabung di Blok Masela pada 2011 untuk 
pengembangan teknologi FLNG. Pada 2013, EMP menjual seluruh 
sahamnya diBlokMasela kepada INPEX dan Shell. Saat ini proporsi 
saham pada proyek kilang Blok Masela adalah INPEX 65 % dan Shell 
35 %.

Inpex Masela Ltd. mengajukan draft usulan Revisi POD-1 dengan 

cadangan oleh Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas) yang menyatakan 
ada tambahan cadangan gas dari pemboran Sumur Abadi 8, 9, dan 

memenuhi kebutuhan untuk skenario FLNG 7,5 Mtpa, dengan 
produksi gas setara 1.200 MMscfd hingga tahun 2048.

Tanggal 10 September 2015, SKK Migas menyampaikan 
rekomendasi kepada Menteri ESDM Sudirman Said yakni untuk revisi 
POD-1 Lapangan Abadi, Blok Masela dengan peningkatan kapasitas 
dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun tetap dengan 
skema kilang laut dengan teknologi FLNG.
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INPEX Masela, Ltd.
INPEX Corporation berinvestasi di Indonesia sejak awal 

pendiriannya, Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan gas 
alam (natural gas) dan minyak mentah (crude oil). Saat ini INPEX 
beroperasi di Indonesia, Australia, Negara-negara Laut Kaspia 
(Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia), Timur Tengah (Uni Emirat Arab 
dan Abu Dhabi), dan Brazil. INPEX mengklaim perusahaannya 
sebagai perusahaan minyak dan gas bumi terbesar di Jepang dengan 
70 proyek yang tersebar di 20 negara di seluruh dunia. INPEX Masela, 
Ltd.merupakan anak perusahaan INPEX Corp. Di Jepang. INPEX 

INPEX Corp. berinvestasi di Indonesia sejak awal pendiriannya, 
1966

Co., Ltd.. Sejak itu INPEX terus mengembangkan investasinya di 

meliputi:
1. INPEX Corporation
2. INPEX Natuna, Ltd.
3. INPEX Jawa, Ltd.
4. INPEX Sumatra, Ltd.
5. INPEX Masela, Ltd.
6. MI Berau B.V.
7. INPEX Offshore Northeast Mahakam, Ltd.

Perusahaan yang menjadi isu utama dalam case plan ini adalah 
INPEX Masela, Ltd. INPEXMasela Ltd. mendapatkan hak untuk 

November

dengan kepemilikan saham 100%. 
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Shell    
Shell di Indonesia menjalankan aktivitas bisnisnya di sektor hulu 

dan hilir. Di sektor hilir, aktivitas bisnis Shell meliputi BBM, pelumas 
untuk industri, otomotif dan transportasi, bahan bakar untuk industri 
kelautan, bahan bakar komersial dan bitumen. 

Di sektor hulu, Shell merupakan operator untuk blok Pulau Moa 
Selatan dan merupakan mitra strategis INPEX, operator Masela PSC 
yang meliputi lapangan gas Abadi.

Di Blok Masela Shell berperan dalam mengembangkan teknologi 
kilang terapung, karena menguasai teknologi FLNG tersebut.

Tarik Ulur Skema Pengelolaan Blok Masela
Pada tanggal 23 April 2015, Inpex Masela Ltd. mengajukan draft 

usulan Revisi POD-1 dengan skenario FLNG 7,5 Mtpa. Usulan ini 

dan Gas) yang menyatakan ada tambahan cadangan gas dari 

10,37 Tcf ( 90 % P1) dan dapat memenuhi kebutuhan untuk skenario 
FLNG 7,5 Mtpa, dengan produksi gas setara 1.200 MMscfd hingga 
tahun 2048. 

Berdasarkan wewenang yang diberikan, selama bulan Agustus 
2015 SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan Revisi POD-1 
dan pemilihan teknologi LNG yang diusulkan Inpex Masela Ltd. 
termasuk membentuk Tim Studi Teknologi LNG dengan tugas 
mengkaji skenario teknologi pengolahan LNG untuk pengembangan 
Lapangan Abadi. Evaluasi terhadap usulan POD meliputi aspek 
kekonomian pemasaran, aspek keekonomian operasional/lapangan 
dan aspek sub surface, masing-masing dengan fungsi terkait.

Pada tanggal 3 September 2015 Inpex Masela Ltd. menyampaikan 

selanjutnya sesuai mekanisme Undang-Undang, hasil evaluasi SKK 
Migas disampaikan kepada Menteri ESDM, sehingga pada 10 
September 2015SKK Migas menyerahkan rekomendasi revisi POD-1 
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kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said 
yakni persetujuan peningkatan produksi 2,5 mtpa menjadi 7,5 mtpa 
dengan teknologi FLNG (offshore).

Sebelum Menteri ESDM memutuskan persetujuan terhadap 
rekomendasi SKK Migas, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber 
Daya Rizal Ramli mengajukan usul perubahan skema pengelolaan 
Blok Masela di darat (onshore atau OLNG) karena berpendapat 
skema offshore

Menko Maritim mempunyai tugas membantu Presiden dalam 
mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta 
mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman. Salah 
satu fungsi yang diselenggarakan Menko Maritim adalah melakukan 
koordinasi bidang sumber daya alam dan jasa sehingga Menko 
Maritim dapat melakukan koordinasi terkait pengelolaan sumber daya 
alam termasuk pembangunan kilang gas Blok Masela. 

Pada tanggal 21 September 2015 atau dua minggu setelah 
pengajuan Revisi POD-1 Inpex Masela Ltd., Rizal Ramli 
menginstruksikan Kementerian ESDM dan SKK Migas mengkaji 
kembali rencana pembangunan fasilitas pengolahan LNG di Blok 
Masela, Maluku Selatan.13

Menurut Rizal, investasi pembangunan fasilitas pengolahan LNG 
darat atau Land Based LNG jauh lebih murah ketimbang membangun 
fasilitas FLNG di Blok Masela. Apabila biaya untuk membangun 
FLNG bisa menghabiskan dana USD 19,3 miliar, maka Rizal 
menghitung kebutuhan pendanaan untuk membangun Land Based 
LNG hanya sekitar USD 14,6 miliar sampai USD 15 miliar.

Menurut Rizal Ramli, membangun pipa (dari Lapangan Abadi ke 
darat) itu bisa lebih murah karena dari lokasi ditemukannya gas. Kita 
akan bangun pipa sepanjang 600 kilometer (KM) ke Pulau Aru. 
Menurutnya, dalam 10 tahun kedepan dimungkinkan dibangun 

13 Jakarta, CNN Indonesia -- Rizal Ramli Minta Menteri ESDM Kaji Ulang Proyek 
Blok MaselaSenin, 21/09/2015
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sebuah kota yang lebih besar dari Balikpapan, yang dulu terbentuk 
dengan adanya pembangunan blok Mahakam.12

Menanggapi instruksi tersebut, SKK Migas menunjukkan data-
data hasil kajian SKK Migas kepada media. Dalam pemberitaan 

diperkirakan akan menelan biayanya 14,8 miliar dollar AS, jauh lebih 
murah daripada pembangunan pipa gas dari Blok Masela ke Pulau 
Aru dan pembangunan kilang di darat yang mencapai 19,3 miliar 
dollar AS.14 

Ketua SKK Migas mengakui pembangunan pipa disertai kilang di 
darat telah berhasil mengembangkan kota-kota disekitar blok migas 
yang dikembangkan. Arun di Aceh, Bontang di Kalimantan Timur bisa 
jadi contohnya. Namun, menurut lembaga itu, khusus di sekitar 
Maluku, terutama Pulau Aru, pembangunan o ting akan jauh lebih 
bermanfaat ketimbang membangun pipa gas sepanjang 600 kilometer 
seperti yang diusulkan Rizal Ramli. Pasalnya dengan pembangunan 
o ting, SKK Migas yakin industri perkapalan di Indonesia timur akan 

kapal untuk pendistribusian gas. Sementara bila membangun kilang 
di darat, maka pipa-pipa gas, seperti yang diusulkan Rizal menjadi 
andalannya.

“Membangun industri galangan kapal di Indonesia Timur, termasuk 
industri fabrikasi modul-modul dan kapal LNG. Hal ini sejalan dengan 
program pemerintah bidang kemaritiman, yaitu membangun 
infrastuktur dan industri kemaritiman,” jelas Ketua SKK Migas dalam 
keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jakarta, Selasa 
(22/9/2015).14

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said 
mengatakan, pihaknya lebih percaya dengan hasil kajian yang 
direkomendasikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu 

14 Harian Kompas/Kompas.com. : SKK Migas Sanggah Pernyataan Rizal Ramli soal 
Pengembangan Blok Masela Rabu, 23 September 2015 
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Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tentang pengembangan 
“Lapangan Gas Abadi”, Blok Masela, Maluku. Sebelumnya Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan, 
pengembangan Blok Masela dilakukan dengan pipa gas, bukan 

o ting).15

“Saya lebih percaya pada sistem dari SKK Migas,” kata Sudirman, 
ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Pada tanggal 13 Oktober 2015, Rizal Ramli kembali membuat 
pernyataan di media perihal ketidaksetujuannya dengan usulan 
Revisi POD-1 yang direkomendasikan SKK Migas. Rizal memberikan 
argumen, pabrik ini tingginya tiga kali Monas dan besarnya lima kali 
dari kapal induk AS. Sehingga tidak mungkin lebih murah dari 
membangun kilang di darat saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, 
pada 31 Oktober 2015. Salah satu perusahaan, lanjut Rizal, 
menawarkan atau menjual teknologi pabrik terapung. Hanya saja, 
teknologi ini masih diujicoba di Australia sehingga terjadi kenaikan 
biaya 1,5 kali.

“Kita jangan mau jadi kelinci percobaan lagi. Pejabat kita terima 
info mentah-mentah tanpa melakukan evaluasi,” jelasnya.16

Adanya silang pendapat tersebut, akhirnya Kementerian ESDM 
menunjuk konsultan independen Poten & Partners untuk mengkaji 
ulang opsi terbaik pengembangan kilang gas di Blok Masela. 
Konsultan itu merekomendasikan agar pembangunan kilang gas 
tetap dilakukan di laut. Pada tanggal 23 Desember 2015, mengacu 
kepada hasil kajian Poten and Partners SKK Migas menyampaikan 
rekomendasi tambahan kepada Menteri ESDM sebagai pertimbangan 
lebih kanjut untuk persetujuan Revisi POD-1 Lapangan Abadi.

Perdebatan opsi offshore dan onshore akhirnya berlanjut di rapat 

15 Harian Kompas/Kompas.com. : Soal Blok Masela, Menteri ESDM Lebih Percaya 
Kajian SKK Migas Ketimbang Rizal Ramli R a b u ,  2 3  S e p t e m b e r  2 0 1 5

16 Liputan6.com., 13 Oktober 2015 : Soal Blok Masela, Rizal Ramli Ingin RI Belajar 
dari Sejarah
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kabinet terbatas pada 29 Desember 2015.17 Di dalam Rapat kabinet 
terbatas tersebut Rizal Ramli Rizal Ramli kembali mengajukan usul 
peninjauan ulang dan mengusulkan perubahan pengelolaan Blok 
Masela di darat. Atas usulan ini, terdapat 7 (tujuh) menteri peserta 
rapat mendukung usul tersebut. Namun, pertemuan tersebut belum 
membuahkan hasil. Jokowi pun memberi waktu para pembantunya 
untuk mengakaji lebih matang. Dan dibentuklah tim terpadu. 

Widodo seolah “terpecah” dalam menyikapi pengembangan ladang 
gas tersebut. Suara kabinet terbelah dalam memilih pembangunan 

offshore dan kilang di darat atau onshore. 
Akhirnya pada tanggal 1 Februari 2016 media melaporkan 

Presiden Joko Widodo akan mengadakan Rapat Kabinet Terbatas 
setelah menerima rekomendasi Tim Terpadu.18 Dalam Rapat kabinet 
terbatas kedua terkait Blok Masela tersebut, Menteri ESDM Sudirman 
Said harus menyampaikan keputusannya untuk skema offshore 
dalam pengelolaan Blok Masela. Empat dari tujuh menteri kabinet 
yang menyetujui skema onshore beralih mendukung skema offshore. 

Pilihan Pengelolaan Blok Masela 
Perbedaan utama dalam hal desain pengembangan kilang dengan 

konsep offshore atau kilang terapung (FLNG) dengan kilang darat 
atau onshore adalah, kilang terapung hanya membutuhkan tiga 
komponen utama, yaitu FLNG, subsea dan sumur, serta logistic 
supply base. Sementara pada kilang LNG darat diperlukan lima 
komponen utama dalam, yaitu FPSO, subsea, sumur, pipa bawah 
laut (plus kompresor), kilang LNG di darat, serta logistic supply base. 

17 BeritaSatu.com., Selasa, 29 Desember 2015 | 07:18: Bahas Blok Masela, Jokowi 
Gelar Rapat Kabinet

18 Katadata, Senin, 1 Februari 2016 | 12:50 WIB : 016/02/01/Akhiri Kisruh Masela 
Jokowi Kembali Bahas Di Rapat Terbatas
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Skema Onshore 
Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator yang membawahi 

Kementerian ESDM, memberikan saran dalam keputusan Blok 
Masela. Rizal Ramli mengacu kepada hasil kajian Lembaga 
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI yang menyimpulkan 
terdapat beberapa alasan mengapa POD Blok Masela lebih baik 
dilakukan di darat, terlihat dalam Gambar 5. Adapun pertimbangan 
dan alasan yang diberikan antara lain bahwa skema Onshore dinilai 
lebih murah dengan asumsi, perhitungan yang dilakukan oleh SKK 
Migas sebesar 14,8 milyar USD pada penerapannya akan lebih 
mahal karena menggunakan teknologi yang relatif baru.

Skema onshore diyakini oleh Rizal akan memberi dampak ekonomi 
luas bagi kawasan sekitar blok di Laut Arafura, Maluku. Mengacu hasil 
kajian LPEMUI, skema onshore diperkirakan memberikan lapangan 
pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat Maluku Selatan. 

Menurut Rizal, harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan 
sumber daya alam nasional. Pengelolaan sumber daya alam harus 
memberikan dampak berkelanjutan bagi daerah kilang. Kekhawatiran 
yang mengemuka dari pihak yang menginginkan skema onshore 
adalah eksploitasi sumber daya alam mirip dengan eksploitasi 
kekayaan laut seperti ikan, yang dieksploitasi kemudian diekspor ke 
luar negeri.

Menurut Rizal, skema onshore akan memberikan nilai tambah 
yang lebih besar karena dalam suatu area kilang yang dibangun 
bukan hanya industri untuk LNG namun sebagian untuk bangun 
industri pupuk dan petrokimia. 

Apabila skema offsore yang dipilih, menurutnya, Indonesia hanya 
akan mendapat keuntungan 2,5 miliar dolar AS per tahun dari ekspor 
LNG. Namun jika pemerintah mengekspor juga produk petrokimia, 
satu tahunnya mendapatkan 6,5 miliar dollar AS. Selain itu pula 
dampak berlipat secara tidak langsung seperti masyarakat bisa 
membuat restoran, sewa taksi atau sepeda motor yang totalnya 
diperkirakan hampir 8 miliar dollar AS.
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Skema Offshore
Sebaliknya, pihak Kementerian ESDM dengan dasar hasil analisis 

konsultan yang direkomendasikan SKK Migas memiliki perhitungan 
berbeda. Dari hasil wawancara dengan Ketua SKK Migas Amin 
Sunaryadi, skema offshore dinilai lebih tepat dengan pertimbangan 
investasi lebih hemat dan lebih cepat penyelesaian konstruksinya. 

SKK Migas menghitung, terdapat tiga pilihan lokasi pembangunan 
kilang darat yakni di pulau Tanimbar dengan estimasi biaya konstruksi 
USD 19,3 milyar, atau pulau Babar dengan estimasi USD 20,9 milyar, 
atau pulau Aru dengan biaya USD 22,3 milyar, ketiganya masih jauh 
lebih mahal dari estimasi biaya konstruksi kilang terapung sebesar 
USD 14,8 milyar. 

Di dalam penerapan teknologi FLNG diperkirakan pengiriman gas 
akan menjadi lebih mudah dan murah karena dalam bentuk cair 

membangun pipa bawah laut (subsea pipeline) sejauh 600 km atau 

Gambar 5. Perbandingan Manfaat Ekonomi Blok Masela Hasil 
Kajian LPEMUI
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170 km ke Pulau Aru atau Tanimbar. Harga pipa bawah laut yang 
mahal, waktu pengerjaan lama, serta tingginya biaya perawatan dari 
subsea pipeline juga menjadi pertimbangan.  Perbandingan estimasi 
biaya konstruksi disampaikan oleh SKK Migas diperlihatkan pada 
tabel dibawah ini:

Sumber : SKK Migas

Faktor risiko lain yang menjadi pertimbangan adalah, 
pembangunan kilang di darat memerlukan tahap-tahap pembebasan 
lahan, persetujuan amdal, dan dampak sosial lainnya. Apabila proses 
tersebut mengalami kendala maka jadwal konstruksi akan terganggu.

Diyakini oleh SKK Migas bahwa skema kilang terapung dapat 
meningkatkan industri maritim dalam negeri misalnya mendukung 
industri perkapalan. 

Menurut Amin Sunaryadi, SKK Migas dalam menjalankan tugas 

Gambar 6 . Perbandingan Biaya Pengembangan Blok Masela
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dan fungsinya telah melakukan kajian terhadap opsi terbaik 
pengembangan Blok Masela berdasarkan prinsip-prinsip engineering 
practice yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang umum dilakukan 
dalam industri hulu migas di dunia. Evaluasi dilakukan secara 
menyeluruh berdasarkan metodologi yang jelas, mengkaji seluruh 

keekonomian hingga lingkungan bahkan aspek dampak sosial 
apabila suatu kilang minyak dibangun.19

Kajian komprehensif ini membutuhkan waktu lebih dari 100.000 
jam kerja (manhours) yang berlangsung sejak 2012 hingga 2014. 
Teknologi yang dikaji adalah teknologi FLNG yang diajukan oleh 
Inpex sebagai kontraktor. Sebagai pembanding, teknologi FLNG juga 
akan dipergunakan Shell di Australia (Prelude), selain itu Petronas 
juga telah menerapkan teknologi FLNG (PFLNG-SATU).20 
Pertimbangan lainnya adalah lokasi blok Masela berada di daerah 
frontier dan di laut dalam. Kedalaman laut Blok Masela rata-rata 

proyek ini benar-benar baru, belum ada proyek sejenis di sana. 
Lokasinya pun terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan 
sumber daya manusia. Menurut Amin Sunaryadi Kepala SKK Migas 
dalam wawancara pada tanggal 17 Juni 2016 akan dibutuhkan 3.000 
– 4.000 pekerja terampil apabila membangun kilang onshore (di 
darat). Besarnya kebutuhan pekerja terampil tersebut tidak 
dimungkinkan dipenuhi dari masyarakat lokal sehingga disimpulkan, 
pembangunan kilang darat tidak otomatis memberikan lapangan 
kerja bagi masyarakat lokal. 

Amin Sunaryadi menyampaikan, belajar dari pengelolaan migas 
di masa lalu seperti yang terjadi di kilang LNG Arun, Aceh Utara, 
dimana setelah 30 tahun dieksploitasi, masih terdapat masyarakat 
yang kesejahteraannya belum meningkat meskipun berada pada 
wilayah kilang LNG Arun. Oleh karena itu, SKK Migas mengusulkan 

19 Hasil wawancara dengan Ketua SKK Migas, 17 Juni 2016
20
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agar keuntungan dari penjualan gas dan kondensat Masela yang 
diperkirakan 5 trilyun rupiah per tahun selama 24 tahun sejak 2025 
dikelola oleh sebuah Badan Otorita seperti BRR Aceh. 

Pengelolaan dana oleh Badan Otorita digunakan untuk 
membangun sumber daya manusia, infrastruktur dan berbagai 
investasi yang cocok dengan kondisi Masela. Sebagai contoh di 
pulau Aru terdapat banyak area kepulauan berawa-rawa, dan banyak 
sungai. Di pulau tersebut tidak terdapat batu atau pasir. Kebutuhan 
mendesak di pulau ini adalah sarana listrik. Setelah itu dapat 
dilakukan pengembangan potensi ekonomi di pulau Aru seperti 
industri petrokimia, pupuk, perikanan, dan perkebunan tebu.

Kondisi kilang yang mirip
John McBeth21, memberikan gambaran kemiripan pilihan skema 

pengelolaan sebuah temuan blok kilang gas kerjasama pemerintah 
Timor Timur dengan Australia, Woodside Petroleum’s Sunrise, yang 
terletak di 400 km barat daya dalam zona the Australia-East Timor 
Joint Petroleum Development Zone (JPDZ).

Kondisi kilang gas tersebut mirip dengan Blok Masela dimana 
terletak pada laut dalam dan berada pada jalur rawan gempa. 

Pada tahun lalu, Woodside mengusulkan skema kilang terapung 
dan memberikan ultimatum akan meninggalkan proyek tersebut 
apabila skema kilang terapung tidak disetujui pemerintah Timor 
Timur.

Woodsede mengacu kepada pengelolaan kilang Bayu Undan 
dalam zona yang sama, menggunakan transportasi gas melalui pipa 
ke Darwin Australia, dilaporkan bahwa meskipun memenuhi 
kelayakan teknis, cara tersebut membutuhkan biaya tinggi dan rawan 
terhadap kerusakan periodik (periodeic collapse).

21 http://thediplomat.com/2016/04/masela-indonesias-odd-lng-plan
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Exhibit 1. 
Kronologi Tarik Ulur Perencanaan Skema Pengelolaan Blok 

Masela

16 November 
1998

Inpex Corporation memperoleh izin eksplorasi dan 
eksploitasi Lapangan Gas Abadi (Blok Masela) hingga 
2028 (30 tahun).

6 Desember 
2010

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui 
Rencana Pengembangan Lapangan (POD-1) Abadi 
dengan fasilitas produksiKilang Terapung atau 
Floating Lique�eld Natural Gas (FLNG) atau o�shore 
dengan produksi 2,5 mtpa (juta ton per tahun) dan 
8.400 bpod kondensat selama masa produksi 30 
tahun (perkiraan cadangan gas terambil sebesar 4,6 
Tcf dan kondensat sebesar 91,02 Mmbo). Perkiraan 
total biaya investasi pada POD-1 sebesar USD 5 miliar 
dan biaya oprasi sebesar USD 4 miliar.

2013 - 2014 Penemuan cadangan gas baru dari 6,7 tcf (triliun kaki 
kubik) menjadi 10,73 tcf.

23 April 2015 Inpex Masela Ltd. mengajukan draft usulan Revisi 
POD-1 dengan skenario FLNG 7,5 Mtpa. Usulan ini 
didukung oleh serti�kasi cadangan oleh Lemigas 
(Lembaga Minyak dan Gas) yang menyatakan ada 
tambahan cadangan gas dari pemboran Sumur 
Abadi 8, 9, dan 10) yang cukup signi�kan menjadi 
10,37 Tcf ( 90 % P1) dan dapat memenuhi kebutuhan 
untuk skenario FLNG 7,5 Mtpa, dengan produksi gas 
setara 1.200 MMscfd hingga tahun 2048.
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Agustus 2015 SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan 
Revisi POD-1 dan pemilihan teknologi LNG yang 
diusulkan Inpex Masela Ltd. termasuk membentuk 
Tim Studi Teknologi LNG dengan tugas mengkaji 
skenario teknologi pengolahan LNG untuk 
pengembangan Lapangan Abadi.

3 September 
2015

Inpex Masela Ltd. menyampaikan usulan �nal Revisi 
POD-1 Pengembangan Lapangan Abadi.

10 September 
2015

SKK Migas menyerahkan rekomendasi revisi POD 
kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Sudirman Said yakni peningkatan produksi 2,5 mtpa 
menjadi 7,5 mtpa dengan teknologi FLNG (o�shore).

Oktober 2015 Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya 
Rizal Ramli mengajukan usul perubahan skema 
pengelolaan Blok Masela di darat (onshore atau 
OLNG) karena berpendapat skema o�shore tidak 
e�sien.

November –
23 Desember 
2015

Berdasarkan masukan dan tanggapan yang ada pada 
proses pembahasan Revisi POD-1, dilakukan kajian 
kembali oleh konsultan independen yang ditunjuk 
Kementerian ESDM (Poten and Partners) melakukan 
studi terhadap rencana pengembangan Blok Masela. 
Kesimpulan Poten and Partners yang disampaikan 
pada tanggal 23 Desember 2015, skema o�shore 
memberi bene�t lebih besar dari skenario OLNG.

23 Desember 
2015

Mengacu kepada hasil kajian Poten and Partners 
SKK Migas menyampaikan rekomendasi tambahan 
kepada Menteri ESDM sebagai pertimbangan lebih 
kanjut untuk persetujuan Revisi POD-1 Lapangan 
Abadi.
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29 Desember 
2015

Rizal Ramli mengajukan usul peninjauan ulang dan 
mengusulkan perubahan pengelolaan Blok Masela 
di darat dalam rapat kabinet terbatas. Tujuh menteri 
peserta rapat mendukung usul tersebut.

1 Februari 2016 Rapat kabinet terbatas kedua terkait Blok Masela 
diselenggarakan. Menteri ESDM Sudirman Said harus 
menyampaikan keputusannya.
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Exhibit 2. 
Gambar Lokasi Blok Abadi (Masela)
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Exhibit 3. 
Profil Produksi Migas Indonesia
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Payment Gateway Pelayanan 
Paspor: 

Inovasi Versus Regulasi

P
ada tanggal 15 September 2014 Menkumham dikejutkan 
dengan adanya surat dari Menteri Keuangan yang pada intinya 
tidak menyetujui pembayaran elektronik melalui Payment 

Gateway. Inovasi berbentuk kemudahan membayar biaya paspor 
dengan kartu debit/kartu debit melalui mesin Electronic Data Capture 
(EDC) digagas oleh Wamenkumham Denny Indrayana tidak lama 
setelah dilaksanakannya diskusi publik mengenai pelayanan publik 
yang profesional dan transparan pada tanggal 23 Desember 2013 di 
kantor Kemenkumham. Dihadiri oleh Joko Widodo, Tri Rismaharini,  
Ignasius  Jonan,  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara,  Amir 
Syamsuddin dan Denny Indrayana sebagai nara sumber, diskusi 
tersebut menyimpulkan bahwa kunci Utama dari pelayanan publik 
yang profesional dan transparan adalah otomatis dan elektronik. 1

Sejak soft-launching tanggal 7 Juli hingga September 2016 
Payment Gateway telah dinikmati oleh 114.314 orang, walaupun 
pemohon dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000 untuk setiap 
transaksi tetapi mereka merasa puas dengan kemudahan yang 
diberikan.2 Penambahan biaya pembuatan paspor secara tegas 
dilarang oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 32/PMK.05/2014. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa 

1 Deny Indrayana, 2014, Bahan Paparan Kronologis Pembayaran PNBP
2 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Imigrasi Bulan Januari 

– Desember 2014, Direktorat Jenderal Imigrasi 
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pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan 
imbalan atas jasa layanan yang berhasil kepada Bank/Pos persepsi. 

Penambahan biaya bagi pembuatan paspor sebelumnya juga 
telah dilakukan oleh BNI sebagai Bank Persepsi. Berdasarkan LHP 
BPK pengenaan admin fee yang dibebankan kepada pemohon 
paspor yang melakukan pembayaran PNBP Via BNI pada bulan 
Oktober 2013 hingga Oktober 2014 dengan nilai total admin fee 
sebesar Rp. 11.809.730.000,00.3 Jumlah tersebut sangat besar 
dibanding dengan transaksi via Payment Gateway yang hanya 
sebesar Rp. 605.872.000,00, namun Kementerian Keuangan tidak 
pernah memberikan teguran ataupun larangan kepada BNI selaku 
bank persepsi. 

Kebijakan peningkatan pelayanan penerbitan paspor melalui 
Payment Gateway dilatarbelakangi oleh banyaknya respon dari 
masyarakat yang menilai bahwa proses penerbitan paspor dirasakan 
masih berbelit-belit dan tidak adanya kepastian waktu layanan, serta 
masih dijumpai adanya praktik-praktik suap dan pungutan liar dalam 
proses pelayanan penerbitan paspor. Kementerian Hukum dan HAM 
akan menghilangkan bottleneck dalam membayar paspor, dengan 
merubah cara pembayaran manual menjadi elektronik proses 
penerbitan paspor akan menjadi lebih singkat yaitu dari 6 hari menjadi 
3 hari kerja4. Selain inisiatif internal, Payment Gateway lahir atas 
desakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) yang menyarakan untuk segera meningkatkan 
pelayanan kepada publik dan dalam rangka Reformasi Birokrasi di 
bidang Pelayanan Publik.

Sebelum pemberlakuan payment gateway, diadakan rapat 
koordinasi Kemkum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Bank Indonesia, dan 

3 Laporan Hasil Pemeriksanaan 2014, Badan Pemeriksa Keuangan 
4 Asep Kurnia Kurnia, Asep. 2014. Peningkatan Nilai Tambah Paspor Republik 

Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi 
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Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berdasarkan hasil rapat 
tersebut Kementerian Hukum dan HAM disarankan untuk menguatkan 
dasar hukum pembayaran PNBP secara elektronik dan berkoordinasi 
lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan

Denny Indrayana berpendapat bahwa Pembayaran PNBP secara 
elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam 
memperbaiki pelayanan public berbasis IT di lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM. Sebenarnya yang didorong bukan hanya 
pembayaran PNBP saja namun seluruh business process di 
Kementerian Hukum dan HAM yang mencakup e-procurement, 
e-kepegawaian, e-budgeting, e-monitoring, AHU online dan 
sebagainya. 

Sebagai pihak yang bertanggung jawab tehadap inovasi pelayanan 
paspor tersebut, Denny Indrayana harus mengambil keputusan. 
Apakah akan melanjutkan upaya perbaikan pelayanan paspor sistem 
payment gateway karena dinilai cukup berhasil meningkatkan 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paspor ataukah akan 
menghentikan sistem payment gateway karena bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Inovasi Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak 

konstitusional warga negara, oleh karena itu negara wajib 
menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya untuk 
seluruh warganya. Dalam prakteknya hak masyarakat untuk 
mendapat pelayanan yang baik masih sering terabaikan, pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah hanya seadanya. Pelayanan kepada 
publik dilakukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban dan 
menjadi tugas rutin semata. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik menjadi tonggak penting bagi perlindungan dan 
jaminan hak warga negara serta penduduk Indonesia dalam 
mendapatkan pelayanan publik yang baik. Survey yang dilakukan 
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oleh Tempo (2012) pasca lahirnya undang-undang tersebut 
mengatakan bahwa masyarakat mengakui adanya peningkatan 

harapannya. Hasil survey tersebut menyatakan bahwa 18% 
masyarakat menyatakan setuju bahwa adanya peningkatan 
pelayanan publik, sedangkan 82% menyatakan tidak setuju. Persepsi 
masyarakat tersebut berasal dari pandangan masyarakat perkotaan 
yang umumnya terdiri dari kelas menengah. Dalam rangka 

World Class Government
penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan (Desain 
Reformasi Birokrasi, 2014) bukanlah pekerjaan biasa tetapi menjadi 
pekerjaan yang luar biasa karena percepatan harus melalui berbagai 
terobosan baru. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan 
(novelty), prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam 
teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang 
lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi 
pelayanan publik yang telah ada. Inovasi pelayanan publik dapat 
terus diperbaharui, bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. 

Saat ini setiap instansi pemerintah sedang gencar melakukan 
inovasi pelayanan publik dengan mengandalkan teknologi komunikasi 
dan informasi. E-government system pada hakikatnya merupakan 
proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat 
untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik 

e-government system layanan pemerintah menjadi lebih transparan, 
akuntabel dan bebas korupsi. E-government juga dapat meningkatkan 
partisipasi warga negara dalam mengkontrol kinerja pemerintahan. 
Keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari 

Surabaya Single Window (SSW) merupakan salah satu inovasi 
yang menggunakan e-government. SSW adalah sarana perizinan 
online dan simple yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya. Bayangan 
tentang lamanya waktu pengurusan bahkan kadang harus 
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menyiapkan “uang gak jelas” (sogokan) yang mungkin jumlahnya 
tidak sedikit itu selalu muncul ketika akan berhadapan dengan 
rumitnya birokrasi. Untuk mengatasi stigma negatif tersebut, 
Pemerintah Kota Surabaya menciptakan sistem yang terintegrasi 
dengan internet atau online. Melalui sistem ini, waktu yang lama, 
prosedur yang berbelit-belit serta adanya uang pelicin akan hilang 
dengan sendirinya. Layanan SSW yang dapat diakses melalui internet 
menyebabkan masyarakat yang akan mengurus perizinan tidak perlu 
datang ke kantor perizinan, dokumen yang diperlukan hanya perlu di 
scan dan di upload ke sistem SSW. Beberapa perizinan yang dapat 
diperoses melalui SSW, yaitu :
1. Kartu Tanda Pencari Kerja
2. Izin Baru Jasa Titipan, Perpanjangan
3. Izin Jasa Titipan
4. Izin Baru Jasa Telekomunikasi
5. Perpanjangan Izin Jasa Telekomunikasi
6. Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
7. Izin Praktek Tenaga Medis
8. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah
9. Peresmian Izin Pemakaian Tanah
10. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah
11. Balik Nama Izin Pemakaian Tanah
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin HO (izin gangguan)
13. Izin Mendirikan Bangunan, SKRK (Surat Keterangan Rencana 

Kota)
14. Izin Rekomendasi Menara dan masih banyak lagi lainnya.

Apabila masyarakat ingin mengurus lebih dari satu perizinan yang 
ada, maka bisa di lakukan dalam waktu yang bersamaan dan akan 
selesai dalam waktu yang bersamaan. Sejak di luncurkan pada tahun 
2013, jumlah masyarakat yang meng-akses SSW ini juga semakin 
meningkat. Bahkan beberapa dari dari perijinan tersebut telah di 
adopsi negara dan di berlakukan secara nasional. Namun yang di 
sayangkan, setelah di adopsi secara nasional, levelnya sedikit 
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menurun. Pada saat di lakukan di Surabaya kondisinya sudah Full 
Online “Paper Less” namun saat pelaksanaan secara Nasional, 
masih menggunakan kertas.

Dalam konteks belanja untuk pembangunan daerah, Pemerintah 
e-budgeting, 

e-project planning, e-procurement, e-delivery, e-controlling, 
e-performance. Sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan 

yang mengintegrasikan aktivitas birokrasi mulai hulu sampai hilir ini 
overn ent eso rces n ge ent ste (GRMS). 

Dengan sistem terintegrasi ini, birokrasi Pemerintah Kota Surabaya 
geting hingga 

e-proc re ent  
e iver  telah membantu seluruh jajaran 

birokrasi pemkot untuk membuat dokumen kontrak terkait pengadaan 
barang dan jasa hanya dalam hitungan menit setelah pemenang 
lelang diumumkan. 

Kementerian Hukum dan HAM juga telah memanfaatkan teknologi 

tersebut mulai berlaku sejak pada Maret 2013 melalui Surat Edaran 
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem 
Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online 
System
dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi oleh pemohon. Setelah 

pemohon mencetak bukti pendaftaran dan melakukan pembayaran 

Persepsi. Setelah melakukan pembayaran, pemohon dapat mencetak 

dalam database Ditjen AHU sehingga asas publisitas semakin 
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pada Kantor Jaminan Fidusia. Besarnya jumlah permohonan 

dengan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang 
ada di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga terjadi penumpukan 
arsip pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia 
dan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi kepastian 

merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang 
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Namun 

(Online 
System) tidak memuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2) UUJF, hanya terdapat bunyi “sesuai akta notaris…”. 

(print out) oleh pemohon. Hal ini akan 

pihak. 

Perjalanan Pelayanan Paspor 
Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan 
perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.5 
Layanan penerbitan paspor ini seringkali dikeluhkan oleh pemohon, 
salah satu keluhannya pernah dimuat dalam surat pembaca Kompas 
pada tanggal 27 Agustus 2008. Keluhan yang disampaikan terkait 
kuota antrian dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat paspor. 
Keluhan lain yang muncul adalah adanya praktek percaloan yang 

5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1
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mengakibatkan terjadinya pengeluaran biaya di luar tarif yang 
ditetapkan. Hal ini terungkap dalam Survey Integritas sektor publik 
yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
Agustus hingga Oktober 2007. Dalam survey tersebut dikatakan 
bahwa adanya pungutan lebih sangat mempengaruhi kepuasan 
pelanggan. 

Adanya keluhan terhadap layanan penerbitan paspor tidak lepas 
dari alur business process yang diciptakan oleh Dirjen Imigrasi. 
Beberapa kelemahan dari business process yang ada adalah sebagai 
berikut :
1. Pemohon menghadapi 5 (lima) titik antrian, yaitu : antrian pada 

saat mengambilan nomor, antrian pada saat penyerahan berkas, 
antrian pada saat membayar, antrian pada saat foto/wawancara 
dan antrian pada saat pengambilan paspor. 

2. Bisa terjadi duplikasi karena tidak terdeteksi dari awal.
3. Blangko permohonan penerbitan paspor telah beredar sejak 

awal. 
4. Adjudikasi dilakukan pada akhir pemohonan 
5. Jika terjadi pembatalan maka pemohon akan dirugikan karena 

pembayaran dilakukan di awal
6. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat paspor cukup lama, yaitu 

mencapai 5 (lima) hari kerja.
7. Membutuhkan banyak SDM karena alur pembuatan paspornya 

cukup panjang
8. Membutuhkan banyak ruangan karena alur pembuatan 

pasportnya cukup panjang
9. Tidak menggunakan sistem berbasis teknologi informasi yang 

dapat mempermudah proses pembuatan paspor.
Pelayanan penerbitan paspor berbasis Teknologi Informasi (TI) 

mulai dilakukan dan diimplementasikan pada tahun 2008. Proses 

dengan menggunakan BMS-Neuro. BSM-Neuro merupakan alat 
yang berfungsi sebagai perekam atau sistem yang menampung data 



268

wajah dan sidik jari bagi pemohon paspor RI. Penggunaan alat 
tersebut dilakukan secara bertahap di 108 (seratus delapan) Kantor 
Imigrasi, selanjutnya pada tahun 2009-2011 penggunaan BSM-Neuro 
diperluas ke 4 (empat) kantor Perwakilan RI dan 113 (seratus tiga 
belas) kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Setelah menggunakan BSM-Neuro, Dirjen Imigrasi membuat 
pelayanan sistem one day service (ODS) yang diujicobakan pada 
tanggal 31 Desember 2012 di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan 
Jakarta Pusat. ODS hanya berlaku untuk penerbitan paspor pengganti 
dan tidak berlaku untuk penerbitan paspor baru. Hal ini disebabkan 
karena ODS menghilangkan tahapan pengambilan data biometric. 
Data pemohon sebelumnya sudah terekam dalam sistem pada saat 
ia mengajukan permohonan pembuatan paspor pertama kali sehingga 
tidak perlu diulang kembali. ODS tidak dapat diteruskan karena 
terdapat dualisme implementasi sistem penerbitan paspor dalam hal 
perekaman data WNI.

Standarisasi penerbitan paspor di seluruh Kantor Imigrasi baru 
dilakukan pada tahun 2014. Standarisasi tersebut dilakukan sesuai 
dengan perubahan business process baru, business process tersebut 
lebih sederhana sehingga dapat mendukung perbaikan layanan 
sebagai berikut :
1. Mengurangi titik antrian, pemohon menemui antrian pada saat 

mengambil nomor antrian, kemudian menunggu panggilan di 
loket permohonan dan terakhir pada saat mengambil paspor 
yang sudah jadi. 

2. Dapat mencegah terjadinya duplikasi sejak awal.
3. Blangko permohonan penerbitan paspor tidak beredar sejak awal 

4.  Adjudikasi dilakukan di awal pemohonan 
5. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat paspor dipangkas 

menjadi 3 (tiga) hari kerja
6. Menghemat SDM dan ruangan 
7. Menggunakan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat 
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mempermudah proses pembuatan paspor.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8  Tahun 

2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor 
guna mengatur pelaksanaan pemberian Paspor RI, penerbitan 
paspor dapat dilakukan dengan cara :
a. Manual/Walk-in/datang langsung

1. Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual, 
pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan 
pada loket permohonan dan melampirkan dokumen 
kelengkapan persyaratan;

2. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen keleng-
kapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1;

3. Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan 
lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda 
terima permohonan dan kode pembayaran; 

4. Dalam  hal  dokumen  kelengkapan  persyaratan  dinyatakan  
belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan 
dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik 
kembali.

a. Elektronik
1. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara 

elektronik, pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia 
pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi (www.imigrasi.
go.id);

2. Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan 
cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan 
dikirimkan melalui surat elektronik;

3. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana 
dimaksud pada poin 1 memperoleh tanda terima permohonan 
dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 yang telah 
diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode 
pembayaran melalui pesan singkat dan surat elektronik.
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Dirjen Imigrasi kembali melakukan peningkatan pelayanan dengan 
sistem One Stop Service (OSS). Mekanisme pengurusan paspor 
online berbasis OSS adalah dengan melakukan registrasi online di 

input data dari hasil scan berkas seperti Kartu Keluarga, KTP dan 
lainnya, maka dalam mekanisme yang baru, pemohon dapat 
membawa semua berkas pada saat wawancara di kantor Imigrasi. 
Dengan sistem OSS pemohon hanya perlu datang 2 (dua) kali yaitu 
pada saat :

1. Hari ke-1 untuk pengajuan permohonan (persyaratan lengkap) 

pemohon langsung melakukan pembayaran di BNI).
2. Hari ke-4 untuk pengambilan paspor. Proses penyelesaian 

paspor yakni 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran di 
BNI. 

Konsep Payment Gateway 
Payment gateway merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan jaringan 
komunikasi (communication network) antar bank dan/atau antara 
bank dengan lembaga keuangan non bank (LKNB) yang berfungsi  
mengintegrasikan  berbagai  infrastruktur  sistem  pembayaran  yang 
diselenggarakan oleh perbankan, LKNB, dan institusi lain.

Fungsi yang dilakukan oleh payment gateway antara lain sebagai 
sarana switching (“penerusan” perintah transfer/pembayaran dari 
suatu jaringan infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan 
oleh suatu pelaku industri sistem pembayaran ke jaringan infrastruktur 
sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pelaku industri sistem 
pembayaran lainnya), validasi dan otorisasi data dari perintah- 
perintah transfer/pembayaran (termasuk jika sekiranya database 
nasabah dari bank- bank  anggota  payment  gateway  juga  
ditatausahakan  pada  database  payment gateway), dan sistem 
informasi dari inter-bank e-payments yang penyelesaiannya melalui 
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payment gateway.
Dengan adanya payment gateway, maka penyelesaian (settlement) 

dari inter bank e-payments pada level nasabah bank (pendebetan 
atau pengkreditan rekening nasabah bank) atau pengguna sistem 
pembayaran dilakukan secara real-time, namun settlement pada 
level antar-bank pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh 
penyelenggara payment gateway dan dibuku (didebet atau dikredit) 
secara on-line pada rekening giro bank di bank sentral/otoritas 

penyelenggaraan sistem pembayaran ritel dan mikro, Bank Indonesia 
mendorong industri sistem pembayaran ritel dan mikro untuk 
mengembangkan National Payment Gateway (NPG). NPG 
merupakan suatu switching nasional untuk berbagai transaksi antar 
bank yang dilakukan melalui front end delivery channel seperti : ATM, 
EDC, internet, telepon, dan mobile payment. Dalam rangka 
pengembangan NPG tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan 
oleh Bank Indonesia antara lain merumuskan strategi pengembangan 
NPG, menyusun road map pengembangan NPG, dan memfasilitasi 
pengembangan NPG melalui kebijakan dan regulasi yang akurat 
tanpa mengabaikan kemampuan dan kondisi industri. Dengan 

penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dapat segera 
terwujud, sehingga pelaku industri tidak perlu mengembangkan 
infrastruktur sendiri- sendiri untuk kegiatan sistem pembayaran yang 
dilakukannya, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang 

lainnya. Lebih jauh, NPG diharapkan dapat mengoptimalkan 

channel, dan mengurangi atau menghilangkan duplikasi terminal/
EDC untuk card-based payment di berbagai point of sales/merchant. 

Mekanisme pemabayaran paspor biasa via payment gateway 
ditujukan agar konsep pemungutan menggunakan multi chanel multi 
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bank dengan menggunakan payment switch yang dikembangkan 
oleh PT. Nusa Satu Inti Artha. Secara umum, payment gateway 
merupakan suatu layanan yang disediakan oleh pihak ketiga berupa 
sarana prasarana berbasis IT (e commerce) yang ditujukan untuk 
memfasilitasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan 
kepada penyedia barang/jasa secara otomatis. Pelaksanaan payment 
gateway dilakukan oleh PT. Nusa satu Inti Artha dengan menggunakan 
produk dengan nama DOKU dan PT. Finnet Indonesia dengan 
menggunakan produk dengan nama Delima Kios. 

Sebagai pembanding pelayanan public di beberapa negara lain, 
Australia menerapkan pembayaran untuk ATO (Australian Taxation 

banking. Malaysia menerapkan pembayaran melalui MyEG yaitu 
lembaga yang ditunjuk Pemerintah Malaysia untuk menerima 
pembayaran online bagi Government Services. Amerika Serikat : IRS 
dalam situsnya dengan sangat jelas menyatakan bahwa silakan 
membayar pajak dengan debit/credit card dan Canada menerapkan 
pembayaran on line untuk aplikasi visa. Contoh dari negara-negara 
tersebut di atas pembayaran pelayanan public dikenai biaya tambahan 
convenience Fee, yang memang berlaku umum di seluruh dunia. 
Illustrasi contoh pengenaan biaya tambahan dari beberapa negara 
ada di exibit.  

Koordinasi Kebijakan Payment Gateway 
Banyaknya keluhan masyarakat di Indonesia dalam hal pembuatan 

paspor, mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan 
perbaikan diri dalam hal pelaksanaan pelayanan paspor. Hal ini juga 
menjadi Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang 
diterbitkan pada 19 Desember 2011. Dalam aksi nomor 29 disebutkan 
akan melaksanakan program pelaksanaan yang cepat, mudah, 
transparan dan tepat waktu serta bebas dari pungutan liar. Hasil dari 
program tersebut diharapkan dapat memenuhi target pada Desember 
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2012 dengan keluaran 100% (seratus persen) Kantor Imigrasi di 
seluruh Indonesia sudah dapat memberikan pelayanan pemberian 
paspor dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah pengembilan foto 
dan sidik jari serta bebas dari pungutan liar.

Pada tanggal 25 Januari 2013 Presiden kembali mengeluarkan 
Instruksi dalam Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2013 dimana pada Aksi Nomor 10 disebutkan bahwa 
pelaksanaan transparansi pelayanan publik di lingkungan 
keimigrasain berbasis TI. Adapun kriteria keberhasilannya adalah 
pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, 
transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit 
paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar. Ukuran 
keberhasilan program aksi ini adalah 100% kantor Imigrasi yang 
sudah dapat melayanai pemberian paspor dalam waktu 3 (tiga) hari 
setelah foto dan wawancara sesuai dengan kuota pelayanan Surat 
Perjalanan Republik Indoensia (SPRI) kantor Imigrasi. Rencana 
perbaikan layanan penerbitan paspor didahului dengan benchmark 
ke beberapa instansi dan BUMN yang telah melaksanakan pelayanan 
publik berbasis informasi teknologi (IT) seperti kota Surabaya yang 
pada saat itu dipimpin oleh Tri Rismaharini, PT. Telkom dan PT. 
Kereta Api Indonesia, PT. Garuda Indonesia serta PT. PLN. 

Hasil benchmark menggambarkan bahwa untuk mengubah 
pembayaran manual menjadi elektronik maka diperlukan bank 
persepsi yang akan menampung biaya sebelum diserahkan kepada 
Bendahara Umum Negara dalam hal ini Menteri Keuangan. Dalam 
rangka memilih bank persepsi, Kementerian Hukum dan HAM 
melaksanakan beauty contest pemilihan  bank  pada anggal 30 April 
2013. Hasil beauty contest memutuskan Bank Negara Indonesia 
(BNI) mendapatkan peringkat tertinggi dan ditetapkan sebagai 
pemenang karena dinilai mampu memberikan kejelasan biaya per 
transaksi yang akan dibebankan kepada pemohon serta memiliki 
sistem yang dapat mendukung pembayaran pelayanan keimigrasian 
pada kantor-kantor serta tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di 
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seluruh Indonesia. Penetapan BNI sebagai bank persepsi dituangkan 
dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, 
Kementerian Hukum dan HAM dengan PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian 
melalui Bank Persepsi tanggal 02 Agustus 2013.

Public hearing untuk mendukung pelaksanaan payment gateway 
juga dilakukan dalam bentuk diskusi public pada tanggal 23 Desember 
2013 bertempat di Kemenkumham. Narasumber kegiatan tersebut 
adalah Joko Widodo, Tri Rismaharini,  Ignasius  Jonan,  Agus 
Dwiyanto,  Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana. Salah satu 
kesimpulan dari diskusi tersebut adalah kunci Utama dari pelayanan 
publik yang professional dan transparan adalah otomatis dan 
elektronik. Di bulan Februari 2014 Kementerian Hukum dan HAM 
mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh direktorat terkait 
dengan pelayanan publik dengan mengundang Tim IT dari PT. Kereta 
Api Indonesia yang dinilai memiliki kesuksesan dalam pelaksanaan 
pembayaran dengan sistem payment gateway kepada masyarakat. 
Hasil pertemuan terebut menyatakan bahwa pembayaran elektronik 
tidak menggunakan jasa bank, namun sebaiknya menggunakan jasa 
perusahaan payment gateway. 

Beauty contest penyedia jasa payment switching dilakukan pada 
bulan Maret sampai dengan April 2014. Pemenang beauty contest 
tersebut adalah PT. Nusa Satu Inti Artha (Doku) dan PT. Finnet 
Indonesia, kedua perusahaan tersebut juga telah mendapatkan izin 
dari Bank Indonesia sebagai penyedia jasa payment switching. MOU 
penetapan Doku sebagai penyelenggara layanan PNBP elektronik 
ditandatangani pada tanggal 21 April 2014, sedangkan untuk Finnet 
ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2014. 

Koordinasi pelaksanaan pembayaran PNBP secara elektronik 
dilakukan melalui forum Rapat bersama beberapa Kementerian/
Lembaga yang terkait. Pertemuan tanggal 9 Juni 2014 dihadiri oleh 
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan & RB), Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), 
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Ombudsman, Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan 
Informasi. Kementerian/Lembaga yang hadir pada saat itu memberi 
apresiasi atas inisiatif pembayaran elektronik yang dilakukan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM namun mereka juga mengatakan 
bahwa payment gateway harus didukung oleh dasar hukum yang 
kuat dan terkait adanya biaya tambahan harus dikoordinasikan lebih 
lanjut dengan Kementerian Keuangan. Kemudian pada pertemuan 
tanggal 13 Juni 2014, Ikak Patriastomo selaku Deputi Bidang Hukum 
dan Penyelesaian Sanggah LKPP mendukung inovasi pelayanan 
payment gateway, namun ia mengatakan bahwa beauty-contest tidak 
tunduk pada perpres 54/2010 (pasal 2). Hal ini disebabkan karena 
pembangunan sistem tersebut tidak menggunakan APBN. Koordinasi 
selanjutnya dilakukan pada saat membahas Rancangan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM tentang Pembayaran elektronik. Rapat 
tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, 
Direkorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kemenpan & 
RB, serta pihak penyedia layanan PNBP elektronik yaitu Doku dan 
PT. Finnet Indonesia.

Pada tanggal 16 Juni 2014, Menteri Hukum dan HAM melakukan 
koordinasi terkait payment gateway dengan mengirim surat kepada 
Menteri Keuangan yang memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Menjelaskan inovasi pembayaran PNBP secara elektronik tanpa 

ada pembebanan pada keuangan Negara;
2. Meminta kejelasan mengenai aspek hukum  dan administratif  

dari Kementerian Keuangan terkait pembebanan biaya; dan
3. Meminta agar tanggapan dapat diberikan sebelum tanggal 7 Juli 

2014 karena akan dilaksanakan soft launching pembayaran 
online penerbitan paspor RI.

Kementerian Keuangan tidak memberi tanggapan atas surat 
tersebut hingga tanggal 7 Juli 2016, hingga akhirnya pada tanggal 7 
Juli 2014 tersebut Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan 
Menteri tentang Tata Cara Pembayaran PNBP secara Elektronik di 
Lingkungan Kemenkumham sekaligus soft launching pembayaran 
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secara elektronik penerbitan paspor pada Kantor Imgirasi Kelas I 
Khusus Jakarta Selatan, dan diterapkan pada 13 Kantor Imigrasi di 
wilayah Jabodetabek. Peraturan Menteri Hukum dan HAM inilah yang 
menjadi dasar hukum pelaksanaan pembayaran paspor secara 
online. 

Tanggapan Menteri Keuangan baru dikirimkan pada tanggal 11 
Juli 2014, yaitu setelah beberapa hari pelaksanaan payment gateway. 
Dalam surat tersebut Menteri Keuangan menyatakan bahwa wajib 
bayar tidak boleh dikenakan biaya atas setoran PNBP. Pungutan 
kepada wajib bayar bertentangan dengan Pasal 18 PMK Nomor 32/
PMK.05/2014 yang menyatakan bahwa bank/pos persepsi dilarang 
mengenakan biaya atas transaksi pembayaran/penyetoran 
pembayaran penerimaan Negara kepada wajib pajak/wajib setor 
serta apabila melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi 
administratif berupa denda. Setelah menerima surat itu, Wakil Menteri 
Hukum dan HAM melaksanakan pertemuan dengan Menteri 
Keuangan pada bulan Agustus 2014. Denny Indrayana memberikan 
presentasi gambaran pelaksanaan sistem pembayaran online 
pembuatan paspor dengan payment gateway. Pada pertemuan 
tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa saat ini mereka 
sedang mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI), oleh karena iitu pelaksanaan 
payment gateway harus tersambung dengan SIMPONI. 

Pada tanggal 1 September 2014, Menteri Hukum dan HAM 
mengirim surat untuk Menteri Keuangan yang memuat hal-hal 
sebagai berikut:
a. Pembayaran secara elektronik tidak bertentangan dengan prinsip 

pembayaran PNBP;
b. Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan SIMPONI, namun 

jika masyarakat memerlukan cara pembayaran yang lebih mudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM;
c. PNBP akan tetap disetorkan ke bank persepsi sesuai dengan UU 
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PNBP;
d. Kekhawatiran tentang adanya pengendapan dana PNBP sudah 

diantisipasi dengan memberi waktu paling lama 1 (satu) hari 
setelah dana diterima sudah harus disetorkan kepada Bendahara 
Umum Negara;

e. Menteri Hukum dan HAM mengusulkan untuk dilakukan revisi 
PMK tahun 2014 khususnya terkait penyedia payment switching 
dalam melakukan penyetoran langsung ke Bendahara Umum 
Negara dan terkait dengan adanya biaya pelaksanaan 
pembayaran elektronik yang sifatnya tidak memaksa.

Pada tanggal 5 September 2014 kembali dilaksanakan rapat 
koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian 
Keuangan, Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), serta instansi terkait lainnya. Dalam rapat 
tersebut Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa telah 
mencoba mengintegrasikan payment gateway dengan SIMPONI 
namun belum dapat dilaksanakan karena perangkat dan sistemnya 
belum siap. Kementerian Keuangan mengatakan persiapan integrasi 
antara PNBP Kementerian Hukum dan HAM dengan SIMPONI perlu 
waktu minimal 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu Kementerian Keuangan 
membuka ruang untuk mencari solusi bersama pada masa transisi 
tersebut.

Pada tanggal 15 September 2014 Menteri Keuangan memberi 
tanggapan atas surat Menteri Hukum dan HAM. Dalam surat tersebut 
adalah Menteri Keuangan menyatakan beberapa hal sebagai berikut 
:
1. Tidak mengizinkan payment gateway karena bertentangan 

dengan amanat UU PNBP. 
2. PMK No.32 tahun 2014 belum perlu direvisi karena norma yang 

mengatur prinsip-prinsip penyetoran penerimaan Negara masih 
sesuai. 

3. Pembayaran PNBP melalui sistem payment gateway melibatkan 
rekening pihak ketiga, hal ini menyebabkan tertundanya 
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penyetoran penerimaan Negara ke kas Negara sehingga 
mengurangi potensi mendapatkan remunerasi atas penempatan 
uang Negara di Bank Indonesia. 

4. Wajib pajak/wajib setor tidak diperkenankan dibebani biaya 
tambahan.

Berikut adalah rangkaian serta timeline koordinasi pelaksanaan 
payment gateway 
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Peraturan Perundangan Terkait 
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana 

tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintah 
Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat 
dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan Negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan 
hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan 
konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan 
aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar. Dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain 
disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara 
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan 
mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan 
dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara 
sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. 
Pada Bab II Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
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Negara ini dijelaskan mengenai kekuasaan dan pengelolaan 
keuangan Negara. Pada Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden 
selaku Kepala Pemerintahan memegang Kekuasaan pengelolaan 
keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. 
Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa kekuasaan kepada 

dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan. Hal ini 
menekankan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan yang 
absolut terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan serta kekayaan 
Negara

Peraturan perundangan lainnya yang relevan adalah Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Undang-undang ini memberikan landasan hukum di bidang 
administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang  Perben-
daharaan  Negara  ini  ditetapkan  bahwa  Perbendaharaan Negara 
adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan 
dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam 
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan 
asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat  
perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja 
negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan 
piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang 
milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban 
APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian 
negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan 
sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya 

sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah 

pemerintahan. 
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UU Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Sesuai 
dengan prinsip tersebut di atas maka, Kementerian Keuangan 
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan 
kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/
lembaga dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM berwenang dan 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dalam 
bidang Hukum dan HAM.

Sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 yang mengatur tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban 
penerimaan negara, maka Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/
PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Penerimaan Negara 
Secara Elektronik. Peraturan ini berisi hal teknis dari pelaksanaan 
penerimaan Negara secara elektronik meliputi penunjukan bank/pos 
persepsi, pelaksanaan User Acceptance Test (UAT), rekening 
penerimaan Negara, penyetoran penerimaan Negara, penatausahaan 
penerimaan Negara, rekonsiliasi penerimaan Negara, gangguan 
jaringan, keadaan kahar (force majeure), serta imbalan jasa 
pelayanan. PMK menyebutkan bahwa penerimaan negara tidak 
boleh dikenakan biaya atas setoran PNBP dalam hal ini biaya yang 
ditimbulkan pada saat pembayaran oleh pengguna jasa. Hal tersebut 
diatur pada pasal 18 peratuan menteri tersebut. Adapun pengaturan 
selengkapnya adalah sebagai berikut : 
1. Bank/Pos  Persepsi  menerima  penyetoran  Penerimaan  Negara  

berdasarkan  Kode  Billing  yang disampaikan oleh Wajib Pajak/
Wajib Bayar/Wajib Setor.

2. Bank/Pos  Persepsi wajib menerima  setiap setoran Penerimaan  
Negara dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat 
jumlah setoran.

3. Bank/Pos Persepsi wajib memberikan pelayanan kepada setiap 
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun 
bukan nasabah.

4. Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi 
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setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/
Wajib Setor.

5. Kepada Bank/Pos Persepsi yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

6. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal 
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank/Pos 
Persepsi.

Atas pelayanan yang diberikan oleh Bank/Pos Persepsi maka 
Kepada Bank/Pos Persepsi a k a n  diberikan imbalan atas jasa 
pelayanan Penerimaan Negara untuk setiap Kode Billing yang 
berhasil ditransaksikan. Kode Billing yang berhasil ditransaksikan 
sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan terbitnya NTB/NTP dan 
NTPN. Besarnya imbalan atas jasa pelayanan Penerimaan Negara 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Adapun payung hukum pelaksanaan payment gateway, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan 
Menteri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Secara 
Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 7 peraturan 
menteri tersebut disebutkan bahwa pemohon dapat melakukan 
pembayaran ke bank persepsi atau pos persepsi atau payment gateway 
dan dalam hal Pemohon keberatan dengan pembebanan biaya, 
Pemohon dapat melakukan pembayaran pada bank persepsi atau pos 
persepsi. Sehingga pembayaran biaya pelayanan paspor dengan 
payment gateway bukan merupakan paksaan. 

Dilematika Pemberlakuan Pembayaran Paspor dengan 
Payment Gateway

Payment Gateway merupakan salah satu bentuk inovasi dalam 
pelayanan paspor. Pembayaran paspor dengan mekanisme payment 
gateway menutup celah punggutan liar atau korupsi karena 
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mengurangi pembayaran secara tunai dan menghindari interaksi 
antara pemohon dengan petugas serta mempermudah pemohon. 
Pemohon diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran 
walaupun dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 untuk setiap transaksi 
pembayaran biaya pembuatan paspor. Inovasi ini sejalan dengan 
upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan 
pelayanan publik dimana  setiap transaksi tercatat dalam log system 
secara on line dan real time serta bisa diaudit setiap saat.  

Sebelum pemberlakuan payment gateway, diadakan rapat 
koordinasi Kemkum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Bank Indonesia, dan 
Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berdasarkan hasil rapat 
tersebut, Kementerian dan lembaga lainnya memberikan apresiasi 
terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang dipandang telah 
melakukan inovasi dalam pelayanan paspor dan disarankan untuk 
menguatkan dasar hukum pembayaran PNBP secara elektronik dan 
berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. 

B e r d a s a r k a n  S u r v e y  I n d e k s  K e p u a s a n  M a s y a r a k a t  m e n u j u k k a n  
b a h w a  p e l a y a n a n  k e i m i g r a s i a n  o l e h  D i r e k t o r a t  J e n d e r a l  I m i g r a s i  
p e r i o d e  t a h u n  2 0 1 4  d a p a t  d i k a t e g o r i k a n  s a n g a t  b a i k  d a l a m  
m e n i n g k a t k a n  p e l a y a n a n  p u b l i k .  S e l a i n  i t u  i n o v a s i  p e l a y a n a n  p a s p o r  
d e n g a n  m e n e r a p k a n  p a y m e n t  g a t e w a y  d i t a n g a p i  s a n g a t  p o s i t i f  o l e h  
m a s y a r a k a t ,  h a l  i n i  t e r l i h a t  d a r i  j u m l a h  p e n g g u n a  j a s a  y a n g  
m e m a n f a a t k a n  p a y m e n t  g a t e w a y  s e l a m a  b u l a n  J u l i  h i n g g a  S e p t e m b e r  
2 0 1 6  s e b a n y a k  114.314 pemohon. Sedangkan jumlah pengguna jasa 
pelayanan paspor yang memanfaatkan bank persepsi 
kecenderungannya menurun antara Juli-September 2014

Namun pada tanggal 15 September 2014 Menteri Keuangan 
melayangkan surat kepada Menkumham yang pada intinya tidak 
menyetujui pembayaran elektronik melalui Payment Gateway karena 
bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/
PMK.05/2014 yang sangat tegas menyatakan pelarangan terhadap 
pengenaan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada 



284

Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. Dalam aturan tersebut 
dinyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan 
memberikan imbalan atas jasa layanan yang berhasil kepada Bank/
Pos persepsi. Dalam surat tanggal 15 September 2016 Kementerian 
Keuangan juga menyatakan bahwa payment gateway bertentangan 
dengan amanat UU PNBP. Pembayaran PNBP melalui sistem 
payment gateway melibatkan rekening pihak ketiga sehingga 
menyebabkan tertundanya penyetoran penerimaan Negara ke kas 
Negara sehingga mengurangi potensi mendapatkan remunerasi atas 
penempatan uang Negara di Bank Indonesia. 

Sedangkan kementerian Keuangan tidak memberikan teguran 
atas biaya tambahan yang dikenakan oleh bank persepsi dalam hal 
ini BNI. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disebutkan 
bahwa jumlah transaksi menggunakan system billing untuk pelayanan 

Februari 2013 hingga Oktober 2013 seluruhnya sebanyak 11.935.246 
transaksi dengan nilai total admin fee kepada BNI sebesar Rp. 
59.676.230,00 (exibit). Dengan memungut biaya administrasi artinya 
BNI menerima kompensasi ganda, baik dari wajib bayar maupun 
pemerintah. 

Berdasarkan LHP BPK juga disebutkan rekapitulasi bulanan 
pengenaan admin fee yang dibebankan kepada pemohon paspor 
yang melakukan pembayaran PNBP Via BNI pada bulan Oktober 
2013 hingga Oktober 2014 dengan nilai total admin fee sebesar Rp. 
11.809.730.000,00. (exibit). Sebagai pembanding transaksi PNBP 
Kemenkumham via payment gateway melalui vendor hanya sebesar 
Rp. 605.872.000,00 

D e n n y  I n d r a y a n a  s e b a g a i  p i h a k  y a n g  b e r t a n g g u n g  j a w a b  t e h a d a p  
i n o v a s i  p e l a y a n a n  p a s p o r  t e r s e b u t ,  h a r u s  m e n g a m b i l  k e p u t u s a n .  
A p a k a h  a k a n  m e l a n j u t k a n  u p a y a  p e r b a i k a n  p e l a y a n a n  p a s p o r  s i s t e m  
p a y m e n t  g a t e w a y  k a r e n a  d i n i l a i  c u k u p  b e r h a s i l  m e n i n g k a t k a n  k u a l i t a s  
p e l a y a n a n  p a s p o r  a t a u k a h  a k a n  m e n g h e n t i k a n  s i s t e m  p a y m e n t  
g a t e w a y  k a r e n a  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  p e r a t u r a n  p e r u n d a n g -
u n d a n g a n .  
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Penutup
Kebijakan peningkatan pelayanan penerbitan paspor 

dilatarbelakangi oleh banyaknya respon dari masyarakat yang menilai 
bahwa proses penerbitan paspor dirasakan masih berbelit-belit, serta 
tidak adanya kepastian waktu layanan, dan masih dijumpai adanya 
praktik-praktik suap dan pungutan liar dalam proses pelayanan 
penerbitan paspor. 

Payment Gateway merupakan salah satu bentuk inovasi dalam 
pelayanan paspor. Pembayaran paspor dengan mekanisme payment 
gateway diharapkan dapat mempermudah pemohon dalam 
melakukan pembayaran paspor dan diharapkan dapat menutup celah 
punggutan liar atau korupsi karena mengurangi pembayaran secara 
tunai dan menghindari interaksi antara pemohon dengan petugas. 
Atas pelayanan pembayaran dengan mekanisme payment gateway, 
pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 untuk setiap transaksi 
pembayaran biaya pembuatan paspor. 

Namun berdasarkan surat yang disampaikan oleh Menteri 
Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa 
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 sangat 
tegas menyatakan pelarangan terhadap pengenaan biaya atas 
transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib 
Bayar/Wajib Setor. Perbaikan pelayanan paspor dengan mekanisme 
payment gateway sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian akan tetap dijalankan 
ataukah akan dihentikan karena bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? Apabila dihentikan maka akan 
kembali pada mekanisme sebelumnya dengan konsekuensi 
pelayanan pembuatan paspor lebih lama, ataukah akan dilanjutkan 
namun berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
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Exibit 1. 
Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nomor Nomor 

SEK-02.TI.02.03 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim 
Pelaksana e Kemenkumham. 
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Exhibit 2. 
Mekanisme Pembayaran PNBP melalui Payment Gateway 
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Exhibit 3. 
Rekapitulasi Bulanan Pengenaan Admin Fee yang dibebankan 

BNI kepada pemohon Paspor yang melakukan pembayaran 
PNBP via BNI 

NO BULAN  JUMLAH 
TRANSAKSI 

 ADMIN 
FEE 

 TOTAL ADMIN 
FEE 

1 Oktober 2013            4.611     5.000       23.055.000 

2 November 2013           38.382     5.000      191.910.000 

3 Desember 2013          205.940     5.000    1.029.700.000 

4 Januari 2014          235.893     5.000    1.179.465.000 

5 Februari 2014          230.056     5.000    1.150.280.000 

6 Maret 2014          231.849     5.000    1.159.245.000 

7 April 2014          239.625     5.000    1.198.125.000 

8 Mei 2014          214.609     5.000    1.073.045.000 

9 Juni 2014          265.992     5.000    1.329.960.000 

10 Juli 2014          179.579     5.000      897.895.000 

11 Agustus 2014          212.571     5.000    1.062.855.000 

12 September 2014          190.969     5.000      954.845.000 

13 Oktober 2014 (s.d 15 
Oktober 2014)

         111.870     5.000      559.350.000 

  Jumlah        2.361.946     11.809.730.000 
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Exhibit 4. 
Pembayaran Transaksi PNBP Kemenkumham via payment 

gateway Bulan Juli-September 2014

Payment 
Aggregator

Transaksi PNBP yang dilayani Biaya pemrosesan 
yang dibebankan 
kepada pemohon

  Jumlah Nilai (RP)  

DOKU 45.835 13.229.215.000         263.477.000 

FINNET 68.479 19.165.755.000         342.395.000 

Jumlah 114.314 32.394.970.000         605.872.000 

Sumber : Ditjen Imigrasi 
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Exhibit 5. 
Rekapitulasi Transaksi Pembayaran Via BNI Menggunakan 

Sistem Billing
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Exhibit 6. 
Alur Proses Penerbitan Paspor Sebelum Perubahan Business 

Process
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Exhibit 7. 
Alur Process Penerbitan Paspor setelah Business Process 

Berbasis One Stop Service
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Exhibit 8. 
Alur Process Penerbitan Paspor Baru datang 

langsung/Walk-in
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Exhibit 9. 
Alur Process Penerbitan Paspor Baru Secara Elektronik/

Online
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Exhibit 10. 
Grafik. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Imigrasi Januari – Dsember 2014
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Exhibit 11. 
Pembayaran Pelayanan Publik dikenai biaya tambahan di 

Beberapa Negara 
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Industri Taksi Di Era Digital (Jilid 2) 
Menuju Persaingan Sehat?

S
esaat sebelum resmi diberlakukannya Peraturan Menteri (PM) 
Perhubungan no. 32 tahun 2016 pada tanggal 1 Oktober 2016, 
sekitar lima ratus pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi 

Driver Online (ADO) berdemonstrasi di depan Istana Negara menolak 
implementasi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 32 tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Intinya para mitra Uber, Grabcar 
dan Gocar menuntut agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres 
pencabutan.

Sejak dirilis pada tanggal 20 April 2016, PM No. 32 tahun 2016 
telah mendapat protes dan sorotan dari berbagai kalangan, yaitu dari 
para pengemudi taksi online, peneliti, serta kalangan masyarakat 
pengguna jasa taksi online. Ketua Tim advokasi ADO, Andyawal 
Simanjuntak menyebut peraturan tersebut akan membunuh profesi 
mereka. “Nanti kalau Permenhub No. 32/2016 ini diresmikan, bakal 
ada tarif atas dan tarif bawah dan nominalnya itu akan sama dengan 
nominal taksi konvensional.” 1

Aksi protes tersebut juga dipicu oleh tindakan Polda Metro Jaya, 
atas gagasan Dishub DKI Jakarta pada tanggal 30 Juli 2016 yang 
mengkandangkan 11 kendaraan yang tidak dilengkapi dengan buku 
KIR dari unit pengelola pengujian kendaraan bermotor Dishubtrans 
dan tidak dilengkapi buku pengawasan dari BPTSP DKI di pool 
kendaraan Pulogebang. “Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, 

1 CNN Indonesia, Senin 19/09/2016 16:57 WIB “Asosiasi Sopir Taksi Online Tolak 
Uji KIR dan Balik Nama STNK”
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Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta telah 
melaksanakan Operasi Penertiban Angkutan Sewa Online pada 
tanggal 30 Juli 2016,” jelas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta 

2

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan penyedia 
aplikasi transportasi online termasuk taksi online dilarang menetapkan 
tarif dan merekrut pengemudi. Sebab penyedia aplikasi, bukanlah 
perusahaan penyelenggara angkutan umum. “Kepada pengusaha 
lembaga penyedia aplikasi berbasis IT, hal ini tidak dapat bertindak 
sebagai penyelenggara angkutan umum,” ujar Dirjen Perhubungan 
Darat, Pudji Hartanto. 

Disisi lain, Muhammad Faiz Azis, peneliti studi hukum menyatakan 
bahwa PM 32 ini sebenarnya sudah ditetapkan pada tanggal 28 
Maret 2016, yaitu hanya selang beberapa hari sejak terjadinya aksi 
demonstrasi yang dikoordinir Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat 
(PPAD) dimana pengemudi angkutan umum Jakarta mengancam 
bakal mengerahkan massa lebih banyak jika tuntutannya untuk 
memblokir aplikasi Uber dan Grab tidak dipenuhi pemerintah. Menurut 
pengamatan Azis, PM disusun secara tergesa-gesa dengan konsultasi 
minim dengan masyarakat. 3

Dari sisi konsumen pengguna jasa, mulai beredar keluhan melalui 
media soaial mengenai tarif taksi online yang sangat mahal. Wakil 
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo 

itu secara 
sepihak dan sudah melanggar persaingan usaha yang sehat 
(predatory pricing), padahal perusahaan tersebut seharusnya 

2 Koran Jakarta 1/8/2016, “Razia Kendaraan/Warga Keluhkan Taksi Sewa naikkan 
Tarif Sepihak-11 Taksi Online dikandangkan” 

3 http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=203. “Polemik 
Peraturan Menteri Perhubungan terkait Transportasi Berbasis Aplikasi.” 
Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
Indonesia (PSHK) dan Pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
(STHI) Jentera.
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mengikuti tarif taksi sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dia 
menegaskan bahwa yang dilakukan operator taksi aplikasi dapat 
dilaporkan kepada Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kompetisi bisnis industri taksi di era digital masih mencari titik 
kesetimbangan baru, dimana kuncinya terletak pada regulasi. 
Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 
(KPPU) sudah sejak tahun 2014 meminta Kementrian Perhubungan 
untuk membuat regulasi terkait pelepasan sistem tarif bawah pada 
taksi konvensional di Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap akan 
menyehatkan persaingan usaha antara operator taksi konvesional 
dengan taksi berbasis aplikasi online. Syarkawi menilai tarif bawah 
taksi konvensional masih cenderung tinggi bagi operator yang 
menerapkan tarif bawah. Hal senada disampaikan Mubha Kahar 
Muang, Direktur Utama Taksi Putra yang telah mendiskusikan hal ini 
dengan KPPU. “Kami meminta kepada pemerintah agar tarif bawah 
ini segera dihapuskan karena dapat merugikan perusahaan. Contoh 
saja, ketika tidak sesuai tarif bawah kami ditangkap, sedangkan 
transportasi berbasis aplikasi bebas menetapkan tarif. Nah, menurut 
kami masalahnya di regulasi”. 4

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus segera mengambil 
keputusan apakah akan segera memberlakukan PM 32 tahun 2016 
pada tanggal 1 Oktober sesuai rencana ataukah akan memberikan 
ruang bagi operator untuk membenahi diri terlebih dahulu. 

Industri Taxi dan Perkembangannya
1966 – 1977

Sejarah Taksi di Jakarta sebetulnya sudah dimulai pada tahun 
1930an saat penjajahan Belanda, namun jumlahnya hanya sedikit 
sekali dan bukan merupakan transportasi yang digunakan masyarakat 
Indonesia. Pada tahun 1966, akibat terbatasnya jumlah bus yaitu 
hanya 164 unit bus untuk melayani mobilitas 4.1 juta penduduk 

4 Merahputih.com/Keuangan/30/3/2016 00.04 WIB, “Banyak perusahaan 
taksi merugi akibat tarif bawah”
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Jakarta, maka dimulailah era industri Taksi dengan jumlah hampir 
4000 unit armada. Selain Taksi “resmi” telah dimulai pula era Taksi 
“gelap” di Indonesia. Raziapun dilakukan atas Taksi gelap ini pada 
tanggal 12 Oktober 1968 dimana Komdak Metro Jaya menahan 
sekitar 140 unit dari berbagai jenis mobil, diantaranya mobil mewah. 
Ali Sadikin, Gubernur DKI pada saat itu, menyatakan akan menindak 
tegas taksi yang hingga Maret 1969 belum mendaftarkan kendaraan 
ke Dinas Lalu Lintas. 

Selanjutnya tahun 1972 merupakan pertama kalinya taksi argo 
dijalankan di Indonesia dengan mulainya Taksi Blue Bird beroperasi 
dengan 25 unit armada. Saat itu Blue Bird bersaing dengan President 
Taxi yang telah memiliki 6900 unit armada. Berawal sebagai 
kendaraan sewa yaitu “Golden Bird”, selanjutnya berkembang 
Chandra Taksi. Kemudian muncullah Taksi President sebagai salah 
satu pemain dalam industri saat itu dan tidak lama menjadi sorotan 
aparat kepolisian yang menggiring ratusan armadanya ke Komdak 
pada tanggal 17 Oktober 1977, selama delapan jam karena dianggap 
kurang kelengkapannya. Selain kelengkapan, pengemudipun banyak 
yang belum berseragam, berambut gondrong dan memakai sendal 
jepit saat bertugas.5

 
1977 – 2014

Salah satu pemain besar yang muncul dalam periode ini adalah 
Taksi Express oleh Rajawali Group yang lahir pada tahun 1981 dan 
resmi beroperasi Desember 1989 dengan 20 unit armada, yang 
kemudian berkembang pesat menjadi 500 unit pada tahun 1991. 
Berbeda dengan pelaku usaha lainnya, Taksi Express memulai 
konsep kemitraan dengan para pengemudinya.

Pada tahun 2011 tercatat sedikitnya 40 pelaku usaha di Industri 
Taksi di Indonesia, dimana Blue Bird memimpin pasar dengan pangsa 
sebesar 37 persen. Hal ini dicapai berkat berbagai inovasi dan 

5 http://print.kompas.com/baca/regional/metropolitan/2016/03/23/Warna-warni-
Taksi-Resmi-dan-Gelap-di-Ibu-Kota-Jakarta
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pengembangan usaha yang dilakukan dengan grup Morane Jaya, 
Cendrawasih dan Pusaka. Selain besaran usaha, Blue Bird memiliki 

penggunanya dan dianggap sebagai taksi yang teraman terutama di 
DKI Jakarta.

2014 - 2016 
Tahun 2014 merupakan pertama kalinya Taksi Online beroperasi 

di Indonesia, yaitu dengan hadirnya Uber dan Grab. Sementara Uber 
telah dimulai di San Fransisco Amerika Serikat dan menyebar ke 
manca negara sejak tahun 2009, Grab memulai operasinya pada 
tahun 2011 kekuatan cakupannya di Asia Tenggara. Sejak awal Taksi 
Online telah mendapat sorotan dan kritik dari para pesaingnya,yang 
berujung tanggal 15 Maret 2016, dimana terjadi demonstrasi besar-
besaran dari pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam 
Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang melakukan 
aksi unjuk rasa untuk menentang beroperasinya angkutan berbasis 
aplikasi, karena melanggar beberapa peraturan tentang angkutan 
umum.

Taksi Online Menggerus Pasar Taksi Konvensional?
Tren di Manca Negara

Sebelum masuk di Indonesia, taksi online juga memasuki 
beberapa negara antara lain Filipina, Malaysia dan Korea. Di Filipina, 
taksi online beroperasi di bawah aplikasi yang diatur pemerintah dan 
diberikan regulasi berbeda dengan taksi konvensional. Demikian 
halnya dengan Korea yang tengah merancang aturan yang melarang 
Uber dan berencana membuat aplikasi sendiri yang mirip Uber 
sebagai penggantinya. Sedangkan di negara tetangga, Malaysia 
belum memutuskan sikap yang akan diambil.

Kehadiran taxi online di tanggapi protes beragam di berbagai 
belahan dunia, dimana semuanya berdasarkan tuntutan dari 
pengemudi taxi konvensional yang telah kalah bersaing dan berimbas 
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pada kehilangan mata pencahariannya. Hal ini di surakan pada 
rangkaian demo menuntut keadilan kepada para pemegang 
kebijakan. Seperti di pertengahan tahun 2015 di kota Paris (Perancis)- 
para sopir taksi memprotes Uber Taxi dengan cara melakukan 
pemblokiran di akses jalan menuju bandar udara Paris, membakar 
ban di tengah jalan sampai membuat barikade sekitar 70 mobil 
dirusak dan tujuh polisi terluka menurut sopir taksi setempat 
pendapatan mereka turun 30% karena kehadiran Uber Taxi, cateris 
paribus. 

Hal ini berlanjut di kota London (Ingris) pada bulan Februari 2016 
sekitar 8.000 sopir taksi turun ke jalan memenuhi jalanan utama di 
London untuk berunjuk rasa menuntut keadilan terhadap keberadaan 
Uber Taxi.

Tren di Indonesia
Perusahaan taxi konvensional kerap menyuarakan keprihatinannya 

karena pendapatan usaha nya yang terus menurun sejak adanya taxi 
online. Namun menilik pada Laporan keuangan akhir tahun 2015 
perusahaan terbuka pada PT Blue Bird Tbk (BIRD), menurut Sukandar 
(Kompasiana, April 2016), hal ini tidaklah tepat, karena pendapatan 
PT Blue Bird di akhir 2015 mencapai Rp 5,47 triliun. Jika dibandingkan 
dengan periode yang sama di tahun 2014 dimana pendapatan 
melonjak 15,15% (Rp 4,75 triliun). Laba operasional perseroan juga 
merangkak naik dari Rp 1,05 triliun di tahun 2014, menjadi Rp 1,17 
triliun atau tumbuh 11,4% di tahun 2015. Sedangkan beban langsung 
juga melonjak 14,9% menjadi Rp3,8 triliun dari Rp3,3 triliun. Sehingga, 
laba kotor yang dikantongi taksi Blue Bird melonjak 15% menjadi 
Rp1,67 triliun dari Rp1,4 triliun. Laba per saham dasar mengalami 
kenaikan dari Rp329 dari sebelumnya Rp336, dan Marjin laba bersih 
taksi regular pada 2015 mencapai sekitar 14,4%, relatif tidak berubah 
dibandingkan dengan 2014 sebesar 14,4%.6 Namun menarik untuk 

6 Kompasiana, 22 November 2016, http://www.kompasiana.com/
psukandar/apa-benar-pendapatan-taksi-konvensional-tergerus-taksi-
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dicatat bahwa Review Weekly mencatat angka pendapatan Taksi 
Blue Bird untuk akhir tahun 2015 menurun dari 2014 yaitu sebesar 
Rp 4.03 triliun dan laba sebesar Rp 629.1 miliar. 7 Adapun 
perkembangan terakhir di kwartal 3 tahun 2016 menurut harian Bisnis 
menunjukkan penurunan pendapatan Taksi Blue Bird sebesar 9,67% 
menjadi Rp 3.64 triliun, dengan laba merosot sebesar 42.3% menjadi 
Rp 360,86 miliar karena beban usaha meningkat 24% menjadi Rp 
435,23 miliar. 8

Berbeda halnya dengan Taksi Blue Bird, Taksi Express mengalami 
penurunan pendapatan dan laba yang cukup drastis sejak tahun 
2014. Sementara Review Weeky mencatat penurunan pendapatan 
dari Rp 889,72 miliar dan laba Rp 118,2 miliar di tahun 2014 menjadi 
Rp 721,4 miliar dan laba merosot tajam menjadi 11,4 miliar di akhir 
tahun 2015. Menurut harian Bisnis, Pada kuartal 3 tahun 2016 Taksi 
Express mencatat rugi bersih sebesar Rp 81,89 miliar. 

Dampak Keberadaan Taksi Online Bagi Masyarakat
Keberadaan Taksi Online menarik perhatian berbagai kalangan 

masyarakat, antara lain karena dampaknya yang langsung maupun 
tidak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Yang akan 
disoroti dibawah ini adalah dampak pada pendapatan pengemudi 
Taksi Konvensional, pro dan kontra oleh masyarakat pengguna jasa 
Taksi Online dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai 
pengemudi Taksi Online.

Dampak pada Pendapatan Pengemudi Taksi Konvensional
Para pengemudi Taksi Konvensional mengakui bahwa pada saat 

awal beroperasinya Taksi Online pendapatan mereka sempat 

online_56ff1591b17e61140f88e1f1
7 Review Weekly, 22 November 2016, http://www.majalahreviewweekly.com/

read/1335/taksi-online-terancam-mati
8 Bisnis, 22 November 2016, http://market.bisnis.com/read/20161101/192/597796/

kinerja-kuartal-iii2016-laba-emiten-taksi-seret
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menurun drastis, terutama satu bulan setelah demo ricuh di bulan 
Maret 2016. “Sebelum demo saja, sewa sudah sepi, ditambah habis 
demo. Sehari dapat Rp300.000 saja sudah untung,” kata Yanto, 

Metrotvnews.com.9 Namun sejak 
bulan Juli, kepercayaan publik terhadap Taksi Konvensional mulai 
kembali yang antara lain disebabkan oleh kebijakan penurunan tarif 
dari manajemen perusahaan untuk tarif awal, per kilometer maupun 
tarif pembatalan pesanan, sehingga, tarif antara taksi konvensional 
dan tarif taksi online tak jauh berbeda. Bahkan bisa dikatakan tarif 
taksi berbasis aplikasi terkadang lebih mahal. Ditambah lagi, sambung 
Yanto, tarif taksi berbasis aplikasi menerapkan tarif petir. Jika 
kendaraan terjebak macet, maka akan dikenakan tarif dua kali lipat 

sama saja,” jelas Yanto.
Hal senada diakui oleh Julius yang menyatakan bahwa pada saat 

awal banyak promo yang ditawarkan oleh Taksi Online. Julius 
mengakui, pendapatannya per hari kini mulai stabil. Rata-rata per 
hari ia bisa mendapatkan Rp500 ribu hingga Rp600 ribu. Ditambah 
perusahaannya pun tidak menerapkan sistem setoran. Dalam 
sebulan ia bisa mengantongi pendapatan Rp3 hingga Rp4 juta.

Menurut Akademi dan Praktisi Rhenald Kasali, susahnya sopir 
taksi konvensional bukan hanya disebabkan oleh munculnya 

online, tetapi lebih karena kompetitor internal 
mengingat jumlah taksi Blue Bird yang semakin banyak. Lagipula, 

online
terlampau kecil dibandingkan taksi konvensional. Seharusnya, di 
masa ekonomi lesu seperti saat ini, perusahaan taksi konvensional 
tidak terus menambah jumlah armadanya. Dengan demikian, sopir-
sopir bisa mendapatkan penumpang lebih banyak atau sekurangnya 
sama dengan tahun-tahun sebelumnya.10

9Metrotvnews.com, 21 November 2016, http://news.metrotvnews.com/metro/
zNPoz8EK-pendapatan-sopir-taksi-konvensional-mulai-stabil

10Kompas, 21 November 2016, http://ekonomi.kompas.com/
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Dampak munculnya taksi online sangat terasa bagi para 
pengemudi taksi konvensional. Penghasilan sopir taksi konvensional 
mengalami penurunan drastis. Pasalnya tarif yang ditawarkan taksi 
online jauh lebih murah dibandingkan tarif yang ditawarkan taksi 
konvensional. Para pengemudi pun kehilangan gairah dalam mencari 
pelanggan. “Separuh pengemudi kita tidak mendapat pelanggan. 
Saya kira pemerintah sebagai pembina ini juga perlu memperhatikan 
hal-hal seperti itu”, tutur Mubkha, Direktur Utama Taksi Putra. 

Sekretaris DPD Organda DKI Jakarta, JH Sitorus menyatakan 
kondisi ini juga membuat kinerja sejumlah perusahaan taksi saat ini 
dalam kondisi yang buruk. Ia menyatakan bahkan terdapat 16 
perusahaan taksi yang gulung tikar. “Dari 36 perusahaan taksi, yang 
masih hidup itu 20 dan 17 di antaranya sedang mati suri,” ujarnya 
dalam acara Polemik Sindo Trijaya dengan tema Diuber UBER di 
Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/3/2016). Sitorus mengakui 
penurunan kinerja perusahaan taksi ini memang sudah terjadi 
sebelum hadirnya taksi online. Kendati demikian dampak terparah 
dialami sejak dua tahun terakhir di mana taksi berbasis online mulai 
beroperasi. “Semakin parah sejak dua tahun ini, sekitar 40-50 persen 
penghasilan mereka (sopir) turun,” pungkasnya.11

Pro dan Kontra oleh Masyarakat Pengguna Taksi Online
Sementara sebagian besar masyarakat memberikan respon 

positif terhadap keberadaan Taksi Online, sebagian mengadukan 
mengenai tingginya tarif kepada Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI). Setidaknya ada 5 keunggulan Taksi Online 
dibandingkan Taksi Konvensional yaitu armada yang terawat 
sehingga nyaman; pengemudi yang ramah karena terdiri dari mantan 

read/2016/03/27/081709226/Taksi.
11Yohanna Artha Uly, “Uber dan Grab Buat Penghasilan Taksi Konvensional 

Anjlok Hingga 50%”, diakses dari http://economy.okezone.com/
read/2016/03/26/320/1346131/uber-dan-grab-buat-penghasilan-taksi-
konvensional-anjlok-hingga-50, pada tanggal 20 November 2016, pukul 20.14 wib
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pengemudi taksi konvensional senior atau taksi gelap dan pemandu 
wisata; praktis sehingga tidak perlu menunggu lama; harga yang 
realistis, serta hati tenang karena pengemudi sudah diseleksi dan 
dapat diberikan rating kepuasan oleh pengguna jasa.12 Masyarakat 
Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap aplikasi 
transportasi online di jalur dunia maya. Ratusan pendukung 
menandatangani petisi online mendukung agar transportasi berbasis 
aplikasi tetap beroperasi dan mencabut pelarangan beroperasi yang 
tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/
Phb/2015.13

D i  s i s i  l a i n ,  d i  m e d i a  s o s i a l  t e r d a p a t  k e l u h a n  m a s y a r a k a t  b a h w a  
t a r i f  T a k s i  O n l i n e  s a n g a t  m a h a l .  M i s a l n y a  p a d a  t a n g g a l  8  J u l i  2 0 1 6  
s e o r a n g  p e n g g u n a  T a k s i  O n l i n e  h a r u s  m e m b a y a r  R P 4 9 2 . 0 0 0  d a r i  
B a n d a r  S o e k a r n o  H a t t a  k e  M a r g o n d a - D e p o k .  P a d a h a l  b i a s a n y a  t a r i f  
u n t u k  j a r a k  t e r s e b u t  h a n y a  R p 1 9 0 . 0 0 0 .  H a l i  i n i  d i s o r o t i  o l e h  Y L K I ,  
y a n g  m e n g i n g a t k a n  t i n d a k a n  T a k s i  O n l i n e  m e n a i k k a n  t a r i f  s e c a r a  
s e p i h a k  d a p a t  d i l a p o r k a n  k e p a d a  K P P U . 1 4  W a k i l  K e t u a  Y L K I  S u d a r y a t m o  
m e n g u n g k a p k a n  h a l  i t u  m e n a n g g a p i  m a r a k n y a  k e l u h a n  d a n  
p e n g a d u a n  m a s y a r a k a t  t e r h a d a p  p e n g e n a a n  t a r i f  s e p i h a k  o l e h  
s e j u m l a h  T a k s i  O n l i n e  t a n p a  m e n g i n f o r m a s i k a n  t e r l e b i h  d a h u l u  
k e p a d a  p e n u m p a n g .

Penciptaan Lapangan Kerja bagi Pengemudi Taksi Online
D i  l a i n  p i h a k ,  k e h a d i r a n  U b e r ,  G r a b  C a r  d a n  p e r u s a h a a n  s t a r t  u p  

s e j e n i s  m e m b a n t u  p e m e r i n t a h  m e m b u k a  l a p a n g a n  p e k e r j a a n  dan 

12http://www.kompasiana.com/annamaniac/5-kemewahan-yang-ditawarkan-taksi-
online-dan-tidak-dimiliki-taksi-konvensional_56e7dedd3e23bd7d0f3ab471

13Abdul Azis, “Netizen Buat Petisi Dukungan Taksi dan Ojek Online”, diakses dari 
https://m.tempo.co/read/news/2015/12/18/090728823/netizen-buat-petisi-
dukungan-taksi-dan-ojek-online, pada tanggal 20 November 2016, pukul 20.58 
wib

14http://kabar24.bisnis.com/read/20160717/15/566597/naikkan-tarif-sepihak-ylki-
ingatkan-taksi-berbasis-online
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d a p a t  m e n i n g k a t k a n  p e n d a p a t a n  m a s y a r a k a t  m e n e n g a h  k e  b a w a h  
y a n g  s a a t  i n i  m e n g a l a m i  k e s u l i t a n  d a l a m  m e n d a p a t k a n  p e k e r j a a n  d a n  
p e n d a p a t a n  y a n g  l a y a k .  

M e n i n g k a t n y a  p e r m i n t a a n  l a y a n a n  t a k s i  o n l i n e  i n i ,  m e n g a k i b a t k a n  
p e r m i n t a a n  t e n a g a  k e r j a  m e n i n g k a t  p u l a .  U n t u k  l a p a n g a n  k e r j a  i n i ,  
s e s e o r a n g  t i d a k  d i w a j i b k a n  k u a l i f k a s i  p e n d i d i k a n  k h u s u s ,  s e h i n g g a  
t e n a g a  k e r j a  t i d a k  t e r a m p i l  h i n g g a  t e r a m p i l  b i s a  j u g a  m e m a n f a a t k a n  
l a p a n g a n  k e r j a  i n i .

T i d a k  h a n y a  m e n y e d i a k a n  l a p a n g a n  p e k e r j a a n ,  l a y a n a n  
t r a n s p o r t a s i  o n l i n e  j u g a  m e m b u a t  s e s e o r a n g  p e k e r j a  k a n t o r a n  b i s a  
m e n d a p a t  u a n g  t a m b a h a n  d i  w a k t u  l u a n g n y a .  D a n  i n s e n t i f  i n i  
m e m b u a t  o r a n g  m a u  b e k e r j a  l e b i h .  T e r k a d a n g  s e s e o r a n g  m e m i l i k i  
a s e t  s e p e r t i  m o t o r ,  t e t a p i  u t i l i s a s i  a s e t  t e r s e b u t  s a n g a t  t e r b a t a s .  
A d a n y a  l a y a n a n  t r a n s p o r t a s i  o n l i n e  m e n y e b a b k a n  s e s e o r a n g  d a p a t  
m e n g o p t i m a l i s a s i  p e n g g u n a a n  a s e t ,  s e h i n g g a  a s e t  m e n j a d i  l e b i h  
p r o d u k t i f .  F e n o m e n a  i n i  s e d i k i t  j u g a  b a n y a k  t e r j a d i  p a d a  p e r u s a h a a n  
r e n t a l  m o b i l .  S e j a k  a d a  l a y a n a n  o n l i n e ,  m e r e k a  b i s a  m e n y e w a k a n  
a s e t  m e r e k a  ( m o b i l )  y a n g  m e n g a n g g u r  k e p a d a  s o p i r  U b e r  a t a u  G r a b  
C a r .

Izin Penyelenggaraan Taksi dan Kebijakan Pemerintah Terkait
Pelaku usaha taksi harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan, 

khususnya izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang 
diberikan oleh Menteri Perhubungan maupun Gubernur. Izin diberikan 
oleh Menteri seandainya wilayah operasi taksi melampaui 1 propinsi 
dan jika tidak melampaui 1 propinsi maka izin diberikan oleh Gubernur. 
Izin operasi yang diatur secara teknis oleh Kepmenhub no. 35 tahun 
2003, mewajibkan pelaku usaha taksi untuk memenuhi persyaratan 
admisnistratif dan teknis. Jika telah terpenuhi maka Kepala Dinas 
Perhubungan akan memberikan Kartu Izin Pengawasan Operasi 
Kendaraan. Setelah itu pelaku usaha diwajibkan melakukan 
kerjasama dengan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun 
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kereta api dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan dari dan ke 
kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola. 

Khusus untuk DKI Jakarta terdapat instruksi Gubernur DKI Jakarta 
nomor 214 tahun 2002 yang pada intinya menetapkan jumlah 
maksimum jumlah badan usaha yaitu sejumlah 50 dan armada taksi 
sejumlah 27.345. Jumlah badan usaha dan armada ini dapat ditambah 
dengan memenuhi persyaratan antara lain bahwa armada taksi yang 
dioperasikan harus kendaraan baru, armada taksi yang berumur 7 
tahun harus diremajakan serta badan usaha baru harus memiliki 
sedikitnya 200 unit kendaraan. 

Kebijakan Tarif Angkutan
Kebijakan tarif ditentukan oleh pemerintah dan dikelompokkan ke 

dalam dua golongan besar yaitu Usaha Angkutan Umum (Common 
Carrier) dan Usaha Angkutan Carter (Contract Carrier). Sebagai 
usaha angkutan umum, badan usaha menentukan tarif tertentu, 
beroperasi atau melayani para pemakainya pada waktu-waktu 
tertentu dan pada trayek yang telah ditetapkan. Sementara sebagai 
usaha angkutan charter pelayanan jasa diberikan pada saat 
diperlukan, sewa atau tarif ditentukan oleh kekuatan supply dan 
demand secara langsung serta dioperasikan sesuai trayek yang 
diperlukan oleh pemakai dan yang bersedia dilayani oleh perusahaan 
angkutan yang bersangkutan. 

Selanjutnya kebijakan tarif tidak hanya didasarkan pada 
perhitungan biaya semata karena didalamnya terkandung misi 
pelayanan kepada masyarakat.15 Seorang pakar lain16 menyatakan 

15Asri Ernawati, “Penetapan harga dalam perspektif UU no. 5 Tahun 1999 tentang 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penerapan 
Tarif Bus Kota PATAS AC di wilayah DKI Jakarta”. Tesis Magister Manajemen 
Univeristas Indonesia halaman 52

16Sujarwoko W Warpani, “Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, (Bandung: 
Penerbi ITB 2002)
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bahwa kebijakan tarif yang berlaku di Indonesia mengacu pada tiga 
pendekatan yaitu pendekatan penyedia jasa, pendekatan pengguna 
jasa dan pedekatan pemerintah.

Dari sisi penyedia jasa pendekatannya adalah untuk menjaga 
kelangsungan hidup dan pengembangan usaha jasa pengangkutan 
serta keamanan dan kenyamanan layanan jasa pengangkutan. 
Sementara dari sisi pengguna jasa pendekatannya adalah agar tidak 
terlalu memberatkan pengguna jasa dan memperlancar mobilitas 
baik penumpang maupun barang. Adapun pendekatan Pemerintah 
adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas 
politik dan keamanan. Intinya tarif ideal adalah yang serendah 
mungkin namun masih dapat menghasilkan penerimaan yang jauh 
lebih besar dari biaya operasional sehingga menghasilkan laba yang 
layak bagi pengusaha. 17 

Para Pihak yang Terlibat dalam Penetapan Tarif Taksi di DKI
Selain Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) DKI Jakarta 

sebagai asosiasi pengusaha taksi seluruh Jakarta, Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta merupakan pihak-
pihak yang berperan dalam menentukan tarif taksi di DKI Jakarta.

ORGANDA
Berawal pada tahun 1950 saat masa perkembangan angkutan 

umum, ORGANDA dikukuhkan kembali pada tanggal 12 September 
tahun 1975 melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 
465/U/Phb-75 untuk kemudian diresmikan menjadi satu-satunya 
oraganisasi profesi yang menjadi mitra pemerintah di bidang angkutan 
bermotor di jalan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KP/I/
AJ.001/Phb-89. Berdasarkan AD/ART Organda Bab IV Pasal 9 dan 
Pasal 10, Organda merupakan wadah untuk menyalurkan dan 

17Yovianto Salomo P Siregar, “Analisa Penetapan Tarif Bawah” tesis FHUI 2011 
halaman 76
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memperjuangkan aspirasi anggotanya dan merupakan badan 
representatif dari dunia angkutan bermotor di jalan dengan Pemerintah 
dan pihak lain, baik di dalam maupun di lura negeri.

Dinas Perhubungan DKI
Sehubungan dengan penetapan tarif Dinas Perhubungan DKI 

berfungsi dalam penegakan peraturan perundang-undangan di 
bidang perhubungan dan jasa penghitungan, pengawasan dan 
evaluasi tarif angkutan jalan di bidang hubungan darat yang terdiri 
dari seksi angkutan darat dalam trayek, seksi angkutan orang luar 
trayek dan seksi angkutan barang dan kereta api. Adapun seksi 
angkutan orang luar trayek berhubungan dengan penetapan tarif 
taksi, menyusun bahan kebijakan//tarif angkutan orang tidak dalam 
trayek.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)
Dibentuk tahun 2003 dan merupakan lembaga multi stakeholder 

yang mengurus pengembangan masalah transportasi di Jakarta, 
DTKJ beranggotakan 15 orang yang terdiri dari perguruan tinggi, 
pakar transportasi, pengusaha angkutan, pengguna jasa transportasi, 
LSM, awak angkutan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik 
Indonesia (Polda Metro Jaya) dengan masa bakti keanggotaan 
selama 2 tahun. 

Salah satu tugas dari DTKJ adalah menampung aspirasi 
masyarakat di bidang transportasi dan memberi bahan pertimbangan 
terhadap penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang 
transportasi, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam menyelesaikan 
suatu pengaduan, DTKJ tidak menyelesaikannya sendiri, tetapi 
diserahkan kepada Dishub DKI Jakarta. DTKJ tidak mempunyai 
wewenang hukum untuk menindak secara langsung pihak-pihak 
yang melakukan pelanggaran, mengajukan tuntutan hukum, bahkan 
melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat. Tugas DTKJ 
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dalam menyelesaikan suatu pengaduan hanya sebagai penghubung 
atau mediator antara masyarakat dengan Dishub. 

 
Perkembangan Peraturan yang Menaungi Masalah 
Transportasi

Sebelum meruaknya isu persaingan taksi konvensional dan taksi 
on line, Undang-Undang yang menaungi masalah transportasi adalah 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 
2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992 yang menyinggung penting dan strategisnya 
masalah transportasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional yang tercermin dalam mobilitas seluruh 
sektor dan wilayah. Berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, lalu 
lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian 
dariupaya memajukan kesejahteraan umum. 

Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menjelaskan 
mengenai pihak yang terkait sebagai berikut :
1. Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan 

mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan.

2. Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang 
bertanggung jawab di bidang Jalan;

3. Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di 
bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung 
jawab dibidang industri;

5. Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung 
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jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
6. 

Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, 
Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta 
pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

7. Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 
dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Turunan dari UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terkait taksi 
adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan yang selanjutnya diperinci pula dalam peraturan 
teknis, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 35 Tahun 
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 
Kendaraan Umum. Berdasarkan regulasi tersebut, taksi diartikan 
sebagai angkutan jalan dengan menggunakan mobil penumpang 
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer 
yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dan harus memiliki ciri-
ciri:
1. Tidak berjadwal
2. Dilayani dengan mobil penumpang berjenis yang sesuai dengan 

standar teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal terkait
3. Tarif angkutan berdasarkan argometer
4. Pelayanan dari pintu ke pintu.

Salah satu cakupan dalam regulasi transportasi tersebut adalah 
terkait izin operasi. Untuk dapat memperoleh izin operasi, pemohon 
atau pelaku usaha yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis terlebih dahulu. Persyaratan 
tersebut adalah:
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Persyaratan Administrasi Persyaratan Teknis

• Memiliki surat izin usaha angkutan
• Menandatangani Surat Pernytaan Kesanggupan 

memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang 
izin operasi

• Memilik/menguasai kendaraan bermotor yang laik 
jalan yang dibuktikan denganfotokopi Surat Tanda 
Nomor Kendaran Bermotor (STNK) sesuai domisili 
perusahaan dan fotokopi Buku Uji

• Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan 
bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi 
dan bangunan serta surat keterangan mengenai 
pemilikan atau penguasaan

• Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang 
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaaan 
kendaraan bermotor sehingga dapat merawat 
kendaraannya untuk tetap dalam kondisi lain jalan

• Surat keterangan kondisi usaha
• Surat keterangan komitmen usaha
• Surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/

Walikota dalam hal ini Gubernur atau Dinas Kota/
Kabupaten

• pada wilayah 
operasi yang 
dimohon masih 
memungkinkan 
untuk 
penambahan 
jumlah  kendaraan

• prioritas diberikan 
bagi perusahaan 
angkutan yang 
mampu 
memberikan 
perlayanan 
angkutan 

Respon Pemerintah terhadap Polemik Taksi Online 
Polemik taksi konvensional vs taksi online kala itu sangat menarik 

perhatian Indonesia hingga akhirnya pun menarik perhatian Presiden. 
Presiden menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap 
warga. Namun, Presiden berharap agar demo harus dilakukan 
dengan tertib. “Saya titip saja, demo adalah hak, tetapi kalau harus 
dilakukan dengan tertib,” pesan Presiden Jokowi dalam keterangan 
pers usai memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah di 
kompleks Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/3) siang.

Mengenai solusi yang akan diberikan terkait tuntutan para 
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pengemudi taksi yang berunjuk rasa, Presiden Jokowi mengatakan 
bahwa hal itu merupakan hal teknis. Ia berjanji akan meminta Menteri 
Perhubungan (Menhub) menyelesaikannya. “Mengenai solusi ini hal 
teknis, nanti biar disampaikan oleh Menhub,” ujar Presiden seperti 
dikutip Setkab.go.id.

Menhub Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan kala itu, juga 
menerangkan persoalan sebenarnya bukan pada penenerapan 
aplikasi atau tidak, tapi sarana transportasi yang digunakan. Jonan 
menyebut Uber dan Grab illegal karena angkutannya tidak terdaftar.”Ini 
sarananya loh, sarana transportasinya. Jadi mobilnya sebagai 
kendaraan umum. Sesuai UU Lalu Lintas Jalan Nomor 22 tahun 2009 
kendaraan ini harus terdaftar, terdaftar itu enggak bisa perorangan 
harus berbadan hukum. Itu undang-undang,” ucap Jonan Selasa 
(22/3).

Lahirnya PM Nomor 32 Tahun 2016
Selanjutnya, merespon permintaan banyak pihak untuk 

menyediakan regulasi teknis guna menyelesaikan polemik taksi 
konvensional dan taksi on-line, Menteri Perhubungan mengeluarkan 
Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum Tidak Dalam Trayek menjadi payung hukum untuk usaha 
angkutan umum berbasis aplikasi atau online. Peraturan ini telah 
ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 
2016 dan akan resmi berlaku pada 1 Oktober 2016. Namun untuk 
Uber dan Grab, karena dua perusahaan ini telah lebih dulu beroperasi, 
batas waktu penerapan peraturan menteri ini adalah 31 Mei 2016.

Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 menggantikan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum. 
Permenhub tersebut, antara lain mengatur tentang angkutan orang 
taksi, pariwisata, serta angkutan orang dengan tujuan tertentu, seperti 
carter, sewa, dan antar jemput. Cakupan lainnya adalah angkutan 
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berbasis mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal 
dan lingkungan. Permenhub ini juga secara khusus mengatur 
penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi 
informasi. Dalam pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan 
aplikasi digunakan untuk meningkatkan kemudahan pemesanan 
pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek.

Meninjau Regulasi Baru yang Menaungi Taksi Online 
Permasalahan taksi konvensional dan taksi on-line mendorong 

untuk melihat kembali regulasi yang berlaku. Penetapan Permenhub 
No. 32 Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan 
dunia usaha taksi termasuk taksi online. PM ini menjadi payung 
hukum bagi para kepala daerah untuk menata, mengatur dan 
mengawasai angkutan umum online di daerahnya masing-masing. 
Tak semata mengatur perusahaan transportasi berbasis online yang 
sudah ada sekarang, tetapi dalam perkembangannya nanti dapat 
dimanfaatkan oleh pengusaha lain yang tertarik terjun ke bisnis 
transportasi online.

Sesuai Permenhub tersebut, penyelenggaraan angkutan umum 
dengan aplikasi termasuk kepada angkutan sewa yang berarti tetap 
wajib didaftar dan atas nama surat tanda nomor kendaraan (STNK) 
harus berbadan hukum. Hal itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Pasal 139 Ayat 4. Kewajiban lainnya yang harus 
dipenuhi penyelenggara angkutan umum dengan aplikasi diatur di 
Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 41 ayat 4. Perusahaan 

perusahaan, data seluruh kendaraan, pengemudi, mitra, serta 
layanan pelanggan. Selain kewajiban tersebut, masih ada kewajiban 
lain yang harus dipenuhi sesuai standar yang berlaku yaitu PM No 32 
tahun 2016.

Sementara itu, Tim Advokasi Pengemudi Online Andryawal 
Simanjuntak mengatakan pihaknya menuntut Permhub 32/2016 
dicabut karena dinilai tidak sesuai karena mengharusnya uji KIR, 
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pengemudi mengantongi SIM A umum, memiliki pool dan bengkel 
dan sebagainya, padahal kendaraan yang dioperasikan kendaraan 
pribadi. “Mobil kita diwajibkan untuk jadi angkutan umum, mobil kita 
kan mobil pribadi, lalu asuransi sudah dibayarkan akan hangus kalau 
ikut KIR,” katanya. Selain itu, ia menolak balik nama STNK kendaraan 
kami ke perusahaan PT. Ataupun koperasi sesuai yang diatur oleh 
Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016.

Sebagai bentuk implementasi PM No. 32 Tahun 2016, Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya 
tengah mengadakan pelayanan uji KIR secara berkala dan 
pengubahan SIM A menjadi SIM A Umum terhadap taksi berbasis 
aplikasi online di Monemen Nasional (Monas). 

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto mengatakan, 
kegiatan ini bertujuan agar para sopir angkutan umum, berbasis 
aplikasi online dan taksi umum, mengetahui arti penting KIR dan SIM 
A Umum. “Yang menjadi tujuan kita, jangan sampai belum tahu belum 
di-KIR belum tahu harus SIM A Umum,” ucap Puji di Jakarta, Senin 
(15/8/2016). 

Kemudian dalam rangka penertiban izin, Petugas gabungan yang 
terdiri dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta dan Organda DKI Jakarta melakukan penertiban angkutan 
umum berbasis aplikasi online yang beroperasi di wilayah DKI 
Jakarta. Total terdapat 11 kendaraan yang terjaring dalam operasi ini.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2016 lebih kurang 1.000 
sopir taksi online menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara. Mereka 
menuntut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, dicabut. Poin dalam 
UU yang dituntut dihapus adalah syarat SIM A umum bagi pengemudi 
taksi ‘online’, syarat Kir bagi kendaraan taksi ‘online’, keharusan 
kendaraan itu atas nama pengemudi dan lain-lain.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah 
mendengarkan tuntutan para pengemudi taksi online yang melakukan 
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demonstrasi, beberapa waktu lalu dan akan mencarikan jalan terbaik. 
“Akan kami dengarkan. Kami akan mencarikan jalan terbaik, 
memudahkan masyarakat. Semua win-win. Semua itu kan warga 
kita, kita cinta pada mereka. Kami carikan jalan keluar, supaya 
semuanya dapat yang terbaik,” ujar Budi.

Budi menambahkan, Permenhub itu masih perlu disosialisasikan 
dengan baik kepada pengemudi taksi online. “Inikan masalah 
komunikasi saja. Kalau mereka tahu komunikasi tentang Permenhub, 
itu mungkin akan lain. Yang pasti Kemenhub mengharapkan adanya 
upaya kesetaraan antara taksi aplikasi dengan taksi biasa,” tukas 
Budi. Kemudian dalam rangka penertiban izin, Petugas gabungan 
yang terdiri dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta dan Organda DKI Jakarta melakukan penertiban angkutan 
umum berbasis aplikasi online yang beroperasi di wilayah DKI 
Jakarta. Total terdapat 11 kendaraan yang terjaring dalam operasi 
ini.18

Perbedaan Perizinan bagi Taksi Konvensional dan Taksi Online
Mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum, 

taksi konvensional dan taksi online termasuk pada Angkutan Orang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Sedangkan 
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri 
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan.

Perizinan bagi Taksi Konvensional
Dengan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 

Nomor 32 Tahun 2016, taksi konvensional dan taksi online berbasis 
aplikasi memang memiliki perbedaan perizinan. Izin taksi konvensional 
menggunakan izin penyelenggaraan taksi sebagaimana yang diatur 

18“Polda Metro Tahan 11 Taksi Online”, diakses dari http://organda.or.id/polda-metro-
tahan-11-taksi-online/, pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 20.10 wib
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dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 
Kendaraan Umum. Peraturan ini mengatur angkutan orang dengan 
kendaraan umum dengan trayek seperti angkutan kota dan juga 
angkutan orang dengan kendaraan umum tanpa trayek seperti taksi. 

Berdasarkan aturan tersebut, untuk dapat beroperasi ada 2 (dua) 
macam perizinan yang harus dipenuhi, yaitu izin usaha angkutan dan 
izin operasi. Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi 
persyaratan :
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang 

berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon 
yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU); pernyataan kesanggupan 

untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor 
untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan 
Bali;

e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas 
penyimpanan kendaraan.

Permohonan izin usaha angkutan tersebut, diajukan kepada 
Bupati/ Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat 
maupun kantor cabang. Khusus untuk pemohon yang berdomisili di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

Sedangkan untuk memperoleh izin operasi harus memenuhi 
persyaratan administrasi antara lain menguasai fasilitas penyimpanan/
pool kendaraan bermotor, surat pertimbangan dari Gubernur atau 
Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/
Kota dan juga memenuhi persyaratan teknis.

PM No. 35 Tahun 2003 juga mengatur bagaimana ketentuan untuk 
izin penambahan kendaraan dan penggantian kendaraan meliputi 
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peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Perizinan Taksi Online Menggunakan Izin Angkutan Sewa
S e m e n t a r a  i t u ,  i z i n  t a k s i  a p l i k a s i  m e n g g u n a k a n  i z i n  a n g k u t a n  

s e w a ,  s e p e r t i  y a n g  d i a t u r  d a l a m  p e r a t u r a n  P e r a t u r a n  M e n t e r i  
P e r h u b u n g a n  N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 1 6  t e n t a n g  P e n y e l e n g g a r a a n  
A n g k u t a n  O r a n g  d e n g a n  K e n d a r a a n  B e r m o t o r  U m u m  T i d a k  d a l a m  
T r a y e k .  P e r a t u r a n  t e r s e b u t  d i l u n c u r k a n  s e b a g a i  r e s p o n  k o n t r o v e r s i  
t a k s i  o n l i n e  d i  m a s y a r a k a t .  

Dalam pengajuan ijin usaha taksi online ada beberapa syarat 
yang harus di penuhi, yakni:
1. Perusahaan berbasis online harus memiliki izin penyelenggaraan 

angkutan orang tidak dalam trayek. Untuk memenuhi syarat izin 
penyelenggaraan angkutan, perusahaan harus mempunyai 
sejumlah hal, yaitu:

a. paling sedikit lima kendaraan dengan bukti surat tanda nomor 
kendaraan (STNK) atas nama perusahaan, 

b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan, 
c. menyediakan fasilitas bengkel, dan 
d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki surat izin 

mengemudi (SIM A Umum) untuk yang mobilnya kecil atau 
berkapasitas empat atau lima. Sedangkan yang mobilnya 
minibus berkapasitas penumpang tujuh atau lebih, harus 
memiliki SIM B1 Umum.

1. Perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia. 
2. Kendaraannya harus lulus uji KIR.
3. Untuk plat kendaraan, tertulis angkutan berbasis aplikasi online 

menggunakan plat hitam, karena perusahaan tersebut memilih 
jenis angkutan sewa, tidak taksi (angkutan umum).

Perbedaan izin dari kedua peraturan tersebut membuat taksi 
online sebenarnya tidak bisa disebut “taksi” tetapi lebih tepat angkutan 
sewa sesuai dengan KM. Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Meski 
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begitu, baik taksi online ataupun konvensional harus memenuhi 
ketentuan mobil yang digunakan untuk taksi aplikasi yaitu harus 
memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Meski begitu, mobil 
yang digunakan untuk taksi aplikasi ya tetap harus memenuhi standar 
keamanan dan keselamatan.19

Perbedaan lainnya adalah dalam hal peremajaan kendaraan. 
Taksi konvensional berbadan hukum baru bisa dilakukan 
peremajaan setelah lima tahun berperasi. Lain halnya dengan 
taksi online, peremajaan bisa dilakukan kapan saja mengingat 
pengemudinya mayoritas adalah pemilik dari armada mobil 
tersebut. 

Tarif Bawah Taksi Konvensional dan Ine�siensi 
Dunia usaha taksi di Indonesia juga masih mengalami beberapa 

masalah antara lain penetapan tarif khususnya penetapan tarif 
bawah. Sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penetapan 
harga berkaitan erat dengan mekanisme harga sehingga termasuk 
dalam perjanjian usaha yang dilarang.

Regulasi tarif angkutan darat nasional, mengatur bahwa tarif untuk 
angkutan ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan tambahan 
layanan yang diberikan (dalam kelas eksekutif) tarifnya ditetapkan 
oleh pelaku usaha (PP No. 41 Tahun 1993). Tarif angkutan penumpang 
tidak dalam trayek kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia jasa 
angkutan. Tarif taksi ditetapkan oleh Menteri dalam PP No. 41 Tahun 
1993 (pasal 49). Tarif tersebut terdiri dari tarif awal, tarif dasar tarif 
jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer. Penetapan 
tarif untuk taksi ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 48 dan Pasal 49). 
Regulasi tersebut tidak relevan dengan fakta di lapangan, dimana 
tarif taksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk batas 

19 Widodo Groho Triatmojo, “Ijin Usaha Taksi Online dan Taksi Konvensional Itu 
Beda”, diakses dari http://www.widodogroho.com/2016/08/ijin-usaha-taksi-online-
dan-taksi.html, pada tanggal 14 November 2016, pukul 18.00 wib 
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atas dan Organda untuk batas bawahnya.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan 

survey ke berbagai kota terkait dengan tarif taksi. Adapun temuan 
KPPU mengenai tarif taksi adalah sebagai berikut :

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penetapan tarif 
taksi di berbagai daerah berbeda-beda. Sebagian menerapkan satu 
tarif seperti di Medan, Yogyakarta dan Makassar, sedangkan sebagian 
yang lain menetapkan tarif batas atas dan bawah (DKI Jakarta dan 
Yogyakarta). Di Semarang, tarif batas atas dan bawah seluruhnya 
ditetapkan oleh Organda, sedangkan di DKI Jakarta tarif batas atas 
ditetapkan Pemda dan tarif batas bawah ditetapkan oleh Organda.20

Kebijakan tarif dianggap sebagai kebijakan multisisi, yakni sebagai 
alat pengendali lalu lintas dan sebagai alat pendorong masyarakat 
menggunakan kendaraan umum dan mengurangi penggunaan 
kendaraan pribadi. 

Namun demikian, terkait penetapan tarif perlu mempertimbangkan 
UU Persaingan Usaha Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Pelaku 
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
persaingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau 
jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 
bersangutan yang sama”. Akan tetapi UU Persaingan Usaha memiliki 
aturan pengecualian yang menyatakan bahwa price fixing gree ent 
dikecualikan seandainya perjanjian tersebut dibuat dalam suatu joint 
venture atau didasarkan undang-undang yang berlaku. 

Penetapan tarif angkutan juga dilindungi oleh UU No. 22 Tahun 
2009 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan tarif 
dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan 
pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penetapan tarif taksi di DKI Jakarta dilakukan dengan cara 
koordinasi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Organda DKI 

20 http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/kebijakan-persaingan-dalam-industri-taxi-di-
indonesia/. “Kebijakan Persaingan dalam Industri Taksi di Indonesia”
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Jakarta. Dinas perhubungan menyusun bahan kebijakan biaya/tarif 
angkutan taksi. Usulan tarif baru selanjutnya disampaikan kepada 
Gubernur. DTKJ pun mengambil peranan dalam penetapan tarif 
tersebut dengan menampung aspirasi dari pelaku usaha yang diwakili 
DPD Organda dan memberikan pertimbangan akan usulan tarif yang 
diajukan.

Tarif yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah tarif atas 
dan tarif bawah. Baik pemerintah maupun Organda DKI Jakarta, 
memandang adanya tarif bawah taksi ini dapat memberikan pilihan 
kepada masyarakat untuk bisa menikmati angkutan taksi. Penetapan 
tarif atas diperlukan agar pengemudi tidak seenaknya menetapkan 
tarif ketika permintaan tinggi. Ini ditujukan untuk melindungi konsumen 
dari eksploitasi operator taksi.

Namun demikian, penetapan tarif bawah dinilai oleh KPPU tidak 
tepat karena akan menutup kesempatan inovasi yang bisa 
menawarkan tarif yang terjangkau oleh masyarakat dan akan 

operator taksi konvensional. Taksi berbasis aplikasi online 
dikategorikan sebagai transportasi rental yang tidak terkena regulasi 
tarif bawah dan tarif atas seperti yang berlaku pada taksi konvensional. 
Sehingga taksi aplikasi dapat menerapkan harga murah yang 
akhirnya mampu menjaring ceruk pasar yang dulunya dimiliki oleh 
taksi konvensional. Penetapan tarif bawah ini akan membebani taksi 
konvensional karena taksi konvensional tidak akan pernah bisa 
berinovasi. “Selama tarif bawah tidak dihilangkan, maka taksi 
konvensional tidak akan mampu bersaing dengan taksi aplikasi”, 
tegas Syarkawi di Jakarta, Rabu (23/03/2016). 

Masalah tarif juga merupakan salah satu tuntutan para sopir taksi 
konvensional pada aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 
2016. Mereka menuntut adanya penyesuaian tarif yang diberlakukan 
oleh transportasi umum berbasis teknologi. Para sopir memandang, 
Uber dan GrabCar, dua aplikasi penyedia layanan transportasi umum, 
melakukan monopoli harga, sehingga tarif yang diberlakukan 
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keduanya jauh lebih murah dibanding transportasi umum 
konvensional. Akibatnya, penumpang lebih memilih menggunakan 
layanan tersebut ketimbang transportasi umum konvensional. 

Pemerintah memastikan tidak akan menentukan besaran tarif 
atas dan bawah untuk tarif taksi aplikasi dalam hal ini Grab car dan 
Uber Taxi. Penentuan tarif hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
dari pengguna jasa dengan perusahaan. Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan bahwa 
taksi aplikasi masuk ke dalam kategori sewa dan tidak memakai plat 
kuning sehingga tidak mengikuti aturan seperti taksi konvensional 
yang memiliki tarif atas dan bawah. Selain itu, taksi aplikasi privasinya 
lebih terlindungi. “Kalau taksi online sesuai Permenhub no 32/2016 
tidak ada persetujuan dari pemerintah. Hanya kesepakatan saja dari 
pengguna jasa dengan perusahaan,” kata dia. Hal yang senada juga 
diungkapkan oleh Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian 
Perhubungan, Cucu Mulyana. “Kalau soal tarif ini kita, pemerintah 
enggak masuk. Itu sudah jadi wilayah kesepakatan antara pengguna 
dan penyedia jasa,” ungkap Cucu. 21

Direktur Utama Taksi Putra Mubha Kahar Muang mengatakan, 
tarif batas bawah yang ditetapkan pemerintah akan membawa 
dampak kerugian bagi perusahaan taksi selama ini. Selain itu, bagi 
perusahaan transportasi online dengan bebas dapat menentukan 
harga tarif lebih murah. Mubha memberikan usulan bagi pemerintah 
agar regulasi ini segera direvisi. Tujuannya agar lebih adil bila 

atau operator moda tranportasi. “Kami meminta kepada pemerintah 
agar segera dihapuskan saja tarif bawah dan pemerintah 
mempercayakan kepada operator dapat menentukan tarif sendiri,” 
ucapnya.

KPPU pun telah meminta Kementerian Perhubungan untuk segera 
membuat regulasi terkait pelepasan sistem tarif bawah pada taksi 

21http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tak-akan-atur-tarif-taksi-online. Jumat, 
29 April 2016 / 16:36 WIB. “Pemerintah tak akan atur tarif taksi on-line
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konvensional di Indonesia. Bahkan hal ini telah disampaikan sejak 
beberapa tahun lalu. 

KPPU juga menyarankan untuk menetapkan standar minimal 
kualitas pelayanan taksi dengan penindakan yang tegas terhadap 
para pelanggarnya. Selain itu, pemerintah diminta melarang secara 
tegas Organda untuk menetapkan tarif, karena akan menciptakan 
kartel yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang 
sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999.22 

Tak hanya menghambat inovasi, penetapan tarif bawah ini akan 

tinggi padahal masih dimungkinkan membayar lebih rendah dari tarif 

lebih terasa bagi operator taksi. Operator taksi tidak bisa melakukan 
permainan harga taksi. 

Pembatasan Armada
Operator taksi konvensional juga merasa terkungkung dengan 

regulasi pemerintah tentang pembatasan armada. Perusahaan taksi 
harus menaati hanya dibatasi 1.000 unit per tahun. Sedangkan untuk 
transportasi berbasis online sendiri tidak diberikan batas pada jumlah 
armada mereka. 

“(Perusahaan) saya saja perlu 3 tahun baru dapat 1.000 unit, itu 
tidak adil. Sedangkan mereka hanya satu tahun bisa 10 ribu unit. Ini 
tidak konsisten. Kalau dulu harus ada kesimbangan antara kendaraan 
dengan pelanggan, sekarang kok dibuka begitu saja,” tutur Mubhka. 
Dirinya juga merasa terkejut ketika konsumen saat ini banyak beralih 
kepada mereka.23

Mulanya Pemerintah melarang Grabcar dan Uber melakukan 
ekspansi bisnisnya dengan menambah armada baru sampai dengan 

22
23“Banyak Perusahaan Taksi Merugi Akibat Tarif Bawah”, diakses dari http://news.

merahputih.com/keuangan/2016/03/30/banyak-perusahaan-taksi-merugi-akibat-
tarif-bawah, pada tanggal 26 November 2016, pukul 17.00 wib



332

31 Mei 2016. Akan tetapi kebijakan tersebut dirubah. Menteri 
Perhubungan Ignasius Jonan, mengatakan bahwa tidak ada larangan 
bagi layanan transportasi berbasis daring (dalam jaringan) atau 
online seperti Grabcar dan Uber untuk tetap menambah armadanya 
sampai dengan 31 Mei 2017 asal memenuhi syarat yang telah 

Bukan Pajak (PNBP), dan mengurus izin operasional, sehingga sah 
di mata hukum Indonesia. “Tak ada pembatasan kuota, itu tergantung 
kepala daerah masing masing. Misal ada pembatasan kuota, ya itu 
wewenang Gubernur,”24 

Saatnya Pemerintah Mengambil Langkah Selanjutnya
Sejak munculnya polemik antara Taksi Konvensional dan Taksi 

Online, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan sudah mengambil 
berbagai langkah, seperti halnya kebijakan PM 32 Tahun 2016 yang 
direncanakan akan efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016. 
Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan ini akan efektif memecahkan 
permasalahan besar yang dihadapi mengingat kebutuhan masyarakat 
pengguna maupun masyarakat pengemudi? Jika ya, apakah semua 
pihak sudah siap? Lalu dari sisi Taksi Konvensional yang merasa 
berat dengan pembatasan armada, apakah akan segera ditanggapi? 
Bagaimana dengan permasalahan seputar penetapan Tarif Bawah 
Taksi Konvensional yang dikritisi KPPU? Menteri Perhubungan, Budi 
Karya Sumadi perlu segera mengambil langkah.

24Irfan Laskito, Moh Nadlir, “Grabcar-Uber Tetap Bisa Tambah Armada Hingga Tahun 
Depan”, diakses dari http://metro.news.viva.co.id/news/read/779820-grabcar-
uber-tetap-bisa-tambah-armada-hingga-tahun-depan, pada tanggal 20 November 
2016, pukul 19.48 wib.
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Lampiran

Sumber: Review Weekly, 22 November 2016, http://www.
majalahreviewweekly.com/read/1335/taksi-online-terancam-mati

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan UU No. 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 14 Tahun 1992 UU Nomor 22 Tahun 2009

Bab I Ketentuan Umum Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas dan Tujuan Bab II Asas dan Tujuan

Bab III Pembinaan Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan Un-
dang-Undang

Bab IV Prasarana Bab IV Pembinaan

Bab V Kendaraan Bab V Penyelenggaraan

Bab VI Pengemudi Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan

Perkembangan Pendapatan dan Laba Taksi Blue Bird 
(Milyar Rupiah)

6.000

4.000

2.000

0

Pendapatan Laba

2013 2014 2015
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Bab VII Lalu Lintas Bab VII Kendaraan

Bab VIII Angkutan Bab VIII Pengemudi

Bab IX Lalu Lintas dan 
Angkutan

Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita Cacat

Bab X Dampak Lingkungan Bab X Angkutan

Bab XI Penyerahan Urusan Bab XI Keamanan dan Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan

Bab XII Penyidikan Bab XII Dampak Lingkungan

Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIII Pengembangan Industri dan 
Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan

Bab XIV Ketentuan Lain-
Lain

Bab XIV Kecelakaan Lalu Lintas

Bab XV Ketentuan Perali-
han

Bab XV Perlakuan Khusus bagi Penyandang 
Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, 
Wanita Hamil, dan Orang Sakit

Bab XVI Ketentuan Penu-
tup

Bab XVI Sistem Informasi dan Komunikasi 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab XVII Sumber Daya Manusia

Bab XVIII Peran Serta Masyarakat

Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pe-
langgaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab XX Ketentuan Pidana

Bab XXI Ketentuan Peralihan

Bab XXII Ketentuan Penutup
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Tabel 2. Mekanisme Penetapan Tarif Taksi di Berbagai Kota 
Berdsarkan Hasil Survey KPPU Tahun 2008

Medan DIY Bandung Semarang Makassar DKI Jakarta

Tarif 
Taksi

satu 
tarif

satu tarif Batas atas 
dan batas 
bawah. Ti-
dak ada tarif 
antara.

Batas atas, 
batas bawah. 
Tidak ada 
tarif antara.

satu tarif Batas atas, 
batas bawah. 
Tidak ada 
tarif antara.

Ditetap-
kan Oleh

Pemda Pemda Pemda Organda Pemda Tarif batas 
atas oleh 
Pemda, Batas 
Bawah oleh 
Organda

Sumber : Survey KPPU, 2008
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Pendidikan Anak Usia Dini:

Seberapa Mendesak 
Pengembangan Kurikulum 

PAUD?1

Prof. Dr. Agus Pramusinto 

?1

Tujuan Studi Kasus
Studi kasus ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kritis 

atas sebuah kebijakan publik yang sudah ada terhadap para peserta 
pelatihan analisis kebijakan. Seorang analis kebijakan diharapkan 
mampu melihat sebuah kebijakan dari berbagai perspektif. Seringkali, 
seorang pembuat kebijakan membuat kebijakan tanpa pemahaman 
masalah secara komprehensif atau data yang memadai. Salah satu 
peran seorang analis kebijakan adalah untuk mengevaluasi kebijakan 
dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

Jenis Pendidikan 2006 2009 2012

Taman Kanan-Kanak 71,796 68,484 71,350

Taman Bermain 20,143 31,628 64,409

Tempat Penitipan Anak 523 1,479 3,103

Others 35,878 13,297 23,886

1 Kasus ini dirancang oleh Agus Pramusinto, Konsultan Knowledge Sector 
Initiative
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Gambaran Kasus
Pada tahun 2014, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan Peraturan Meneteri (Permen) No. 146/2014 tentang 
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini 2013. Data yang dikeluarkan 
oleh Direktorat PAUD menunjukkan bahwa pelayanan PAUD melalui 
Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain,  Tempat Penitipan Anak 
dan lainnya pada tahun 2006, 2009 dan 2012 meningkat secara 

Akan tetapi, lembaga-lembaga yang ada yang bertanggungjawab 
dalam melaksanakan PAUD menghadapi kurangnya fasilitas. Dalam 
pidatonya, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa 
pelayanan PAUD belum mampu mencapai keseluruhan 13,5 juta 
anak yang berumur 4-6 tahun. Sampai saat ini, hanya ada 38 persen 
yang telah mampu diberikan layanan, dan sebanyak 62% yang belum 
mampu mendapatkan akses pelayanan tersebut.  

Mengapa kurikulum PAUD penting? Kementerian Pendidikan 
menugaskan sebuah Tim yang semuanya memiliki latar belakang 
keahlian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil Tim tersebut 
adalah Naskah Akademik yang menekankan pentingnya Pendidikan 
Anak Usia Dini. Berdasarkan teori, kesuksesan seseorang dan 
kematangan hidup seseorang di waktu dewasa akan sangat 
ditentukan oleh keberhasilan pendidikan di usia dini. 

Menurut penjelasan yang ada di dalam Naskah Akademik, 
Programme for International Student Assessment (PISA) 2012, 
memperlihatkan bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di 
bidang matematika, sains, dan membaca masih rendah dibandingkan 
dengan anak-anak lain di dunia. Menurut PISA 2012, Indonesia 
berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam 
tes2. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375, rata-rata 

2 PISA 2012 bertema “Evaluating School Systems to Improve Education” diikuti 
34 negara anggota OECD dan 31 negara mitra (termasuk Indonesia) yang 
mewakili lebih dari 80 persen ekonomi dunia. Murid yang terlibat sebanyak 
510.000 anak usia 15 tahun yang mewakili 28 juta anak usia 15 tahun di 
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skor membaca 396, dan rata-rata skor untuk sains 382. Sementara 
itu, rata-rata skor OECD (the Organization for Economic Cooperation 
and Development) secara berurutan adalah 494, 496, dan 501. 
Mengingat PISA mengukur kecakapan anak-anak usia 15 tahun 
dalam mengimplementasikan masalah-masalah di kehidupan nyata, 
dan PAUD merupakan peletak dasar pengembangan potensi seluruh 
kecerdasan anak, maka upaya memperbaiki kekurangan yang ada 
tersebut harus dimulai dari PAUD.

Dalam Permen tersebut, struktur kurikulumnya mencakup 
kompetensi inti PAUD yang merupakan gambaran pencapaian 
Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan 
PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam 
bentuk: (a). Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1); (b). Kompetensi 
Inti Sikap Sosial (KI-2); (c). Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan 
(d). Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4). 

Selanjutnya, dalam Permen tersebut, pada satuan PAUD dilakukan 
dengan lama belajar dan pelaksana pengasuhan terprogram; lama 
belajar PAUD ditetapkan atas dasar kelompok usia sebagai berikut: 

(a) kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar 
paling sedikit 120 menit per minggu; 

(b) kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan 
lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan 

(c) kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan 
lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu. 

Problem yang Berkaitan dengan Anak
a. Problem Penitipan Anak

Saat ini, problema yang banyak dihadapi oleh orang tua terutama 
di kota-kota adalah tempat penitipan anak. Ada beberapa perubahan 

sekolah dari 65 negara partisipan. PISA mengukur kecakapan anak-anak 
usia 15 tahun dalam mengimplementasikan masalah-masalah di kehidupan 
nyata. Indonesia mengikuti siklus tes tiga tahunan itu sejak tahun 2003 
(Kompas, 5 Desember 2013)
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yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut. 
Pertama, pembantu rumah tangga semakin hari semakin susah 

dicari. Banyak biro jasa yang menyediakan pembantu yang seringkali 
dengan sengaja melakukan tindakan curang. Selain itu, 
mempekerjakan pembantu yang tidak dikenal secara baik juga 
berpotensi menimbulkan persoalan baru. Kasus penculikan anak 
yang terjadi di banyak tempat menciptakan rasa tidak aman untuk 
mempekerjakan pembantu rumah tangga.

Kedua, dari sisi yang lain, menguatnya pola kehidupan berbasis 
keluarga inti, banyak rumah yang dirancang hanya untuk suami, istri 
dan anak. Keluarga besar seperti orang tua, adik atau keponakan 
jarang bisa tinggal di dalam rumah dalam waktu yang lama.  Hubungan 
antar tetangga tidak seakrab di desa yang memungkinkan seseorang 
untuk menitipkan anaknya kepada tetangga dengan nyaman.

Ketiga, tempat penitipan anak sangat terbatas. Kalaupun ada, 
jaraknya dari rumah seringkali terlalu jauh. Harga yang dipatok untuk 
penitipan anak bukan lagi seperti tempat pendidikan Taman Kanak-
Kanak yang murah, melainkan penitipan komersial. Daya jangkau 
harga bagi keluarga muda yang baru berusia kurang dari 30 tahun 
sangat rendah karena gaji sebagai karyawan baru.

Keempat, pola bekerja di Indonesia masih bersifat konvensional. 
Di banyak negara maju, respon terhadap perubahan sosial yang 
mengakibatkan partisipasi perempuan dalam bekerja meningkat 
adalah dengan menciptakan pola kerja yang berbasis pada family-
friendly policy. Dengan kebijakan tersebut, seseorang bisa bekerja 

jadwal jam kantor sesuai yang disepakati dengan pimpinan kantor. 
Kebijakan family-friendly policy tersebut mengakomodasikan 
keseimbangan antara kebutuhan karir dan keluarga.

Tidak jarang, karena terbatasnya fasilitas tempat penitipan anak, 
para ibu-ibu muda yang mempunyai balita terpaksa meninggalkan 
pekerjaannya demi mengasuh anak di rumah. 
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b. Problem Kekerasan Anak
Sementara itu, kekerasan terhadap anak merupakan salah satu 

persoalan yang masih berlangsung terus. Data yang dikeluarkan oleh 
Komisi Nasional Anak menunjukkan bahwa ada sebanyak 40.398.625 
kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak anak. Jumlah tersebut 
jauh lebih tinggi dibandingkan data yang terdaftar tahun sebelumnya 
yang hanya 13.447.921 kasus. Data tersebut dikumpulkan oleh 
kantor-kantor cabang yang ada di 30 provinsi. 

Berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa kasus-kasus 
kekerasan bukan saja terjadi di lingkungan yang tidak terawasi tetapi 
juga di tempat yang relatif dalam pengawasan dengan baik. Banyak 
kasus terjadi di dalam rumah yang pelakunya adalah dari kalangan 
keluarga sendiri. Selain itu, banyak kekerasan juga terjadi di sekolah-
sekolah. Bentuk kekerasan bisa bervariasi dari kasus kekerasan 

International School juga menjadi bukti bahwa kekerasan bisa terjadi 

Lembaga-Lembaga Pendidikan Anak
Lembaga pendidikan yang berurusan dengan anak bukan saja 

lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Masing-masing lembaga 
punya nilai atau value yang akan dikejar, yang berimplikasi pada 
perbedaan kurikulum yang diterapkan di masing-masing sekolah. 
Berikut adalah beberapa lembaga yang selama ini sudah menjalankan 
pendidikan anak.

Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Islam
Banyak sekali lembaga pendidikan untuk anak yang berbasis 

pada nilai-nilai Islam. Mereka menggunakan branding dengan konten 
Islam yang sangat tinggi untuk menarik pangsa kaum muslim kelas 
menengah. Mereka menggunakan nama “Sekolah Islam Terpadu”, 
“Sekolah Alam Islami”, “Taman Pendidikan Anak Qurani” dan lain-
lain. Secara substansi, mereka memiliki model kurikulum sendiri 
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dengan menekankan pada nilai-nilai Islam sebagai panduan. 
Mengikuti kurikulum PAUD sebagaimana yang ditawarkan oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sama saja menghilangkan 
branding “Islami Terpadu” yang membuat mereka laku. Porsi 
kurikulum nilai keagamaan ditekankan dengan jumlah yang besar. 
Sebagian memang menekankan nilai-nilai multikulturalisme, 
sementara sebagian yang lain menekankan nilai-nilai yang eksklusif. 

Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kristen
Lembaga pendidikan ini juga menyediakan pendidikan untuk anak 

yang tersebar di berbagai kota. Basis nilai yang dikembangkan 
adalah  nilai-nilai kristiani (Protestan dan Katholik), sebagaimana 
dasar agama yang dianut. Guru-guru pengasuhnya direkrut dengan 
mendasarkan keyakinan agama yang dimiliki.  Rancangan kurikulum 
tentu berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah.

Lembaga Pendidikan Internasional. 
Lembaga pendidikan internasional biasanya berorientasi pada 

pendidikan yang bersifat internasional. Mereka umumnya menerapkan 
kurikulum yang berlaku secara internasional yang mungkin berbeda 
dengan praktik dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Selain 
mereka membidik pangsa anak-anak ex-patriate, mereka juga 
menerima anak-anak dari orang tua WNI yang berpenghasilan tinggi. 
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan tentu tidak 
berorientasi pada wawasan kebangsaan seperti yang dirumuskan 
oleh Pemerintah Indonesia.

Perspektif Orang Tua tentang Pendidikan Anak 
Banyak orang tua yang merasa gelisah dengan model pendidikan 

di Indonesia yang sudah terlalu berat. Anak-anak dibebani dengan 
materi pelajaran yang terlalu banyak sehingga anak-anak kehilangan 
masa kecilnya. “Bermain sambil belajar” yang harusnya menjadi 
nafas dalam proses pembelajaran di tingkat anak-anak telah berubah 
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menjadi “belajar, belajar dan belajar”. Bagi sebagian besar orang tua, 
menitipkan anak usia dini adalah pilihan yang tidak terhindarkan. 
Akan tetapi, tuntutan yang diharapkan dari tempat penitipan anak 
adalah sangat sederhana: anak merasa aman dan nyaman. Orang 
tua berharap agar tidak ada bullying di antara anak maupun kekerasan 
dari para guru. Ketika orang tua meninggalkan anaknya di tempat 
penitipan, mereka tidak merasa khawatir anaknya diculik atau 
melakukan hal-hal yang berbahaya karena tidak ada pengawasan 
yang cukup.

Tugas Analis Kebijakan
Sebagai seorang Policy Analyst, anda diminta untuk menganalisis  

kebijakan tersebut dalam menjawab persoalan pengasuhan anak 
usia dini? Secara rinci, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab 
adalah sebagai berikut:
1. Apa saja masalah pengasuhan anak yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi kebijakan kurikulum dalam menjawab 

masalah pengasuhan anak tersebut?
3. Apa implikasi yang muncul dalam implementasi kebijakan 

kurikulum tersebut?
4. Apa saja alternatif kebijakan yang bisa menjawab persoalan 

pengasuhan anak di Indonesia?
5. Apa rekomendasi yang bisa anda berikan kepada pemerintah 

terkait dengan masalah di atas?

Teaching Notes (untuk pegangan fasilitator)
Isu Perumusan Masalah Kebijakan:

Pertanyaan yang bisa diajukan berkaitan dengan masalah 
kebijakan adalah: Apa sesungguhnya masalah utama yang berkaitan 
dengan anak? Apakah masalah utamanya adalah gagalnya sistem 
pendidikan anak usia dini sehingga memerlukan kurikulum yang 
tepat? Ataukah sebenarnya di luar itu, yakni antara lain:
a. Kekurangan jumlah fasilitas pendidikan dan pemerataan 
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penyebarannya
b. Meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan terhadap anak
c. Rendahnya kemampuan anak dalam beberapa mata pelajaran
d. Rendahnya kemandirian anak akibat pola pengasuhan kakek 

atau nenek yang salah
Ketika diskusi tentang masalah tersebut hanya melibatkan para 

pakar tentang pendidikan anak usia dini, maka kesimpulan atas 
persoalan itu adalah buruknya kurikulum. 

Isu Pemangku Kepentingan yang Terkait dengan Penanganan 
Anak

Berbicara tentang persoalan anak, pemangku kepentingan bukan 
hanya para pendidik yang peduli pada anak usia dini. Untuk 
merumuskan masalah kebijakan dengan benar, pemangku 
kepentingan yang harus terlibat antara lain:
a. Komisi Nasional Anak dan Perempuan: yang sangat peduli apa 

pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan dan upaya 
pemberdayaan anak dan perempuan

b. Kepolisian: yang sangat menguasai isu-isu penegakan hukum 
yang terkait dengan kekerasa anak

c. Orang tua/wali: yang memiliki harapan tentang bagaimana anak 
akan dibawa dan dengan pola pengasuhan seperti apa

d. Guru: yang paham kebutuhan anak dan beban tugas guru di 
dalam proses pembelajaran di sekolah

e. Lembaga-lembaga agama: yang telah menyelenggarakan 
pendidikan anak usia dini dengan nilai dan kurikulum yang 
mereka kembangkan

f. Lembaga penelitian anak: yang memahami apa kebutuhan anak 
dan bagaimana praktik terbaik yang sudah dilakukan di banyak 
negara maju.
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Isu Pemilihan Alternatif Kebijakan dan Relevansi Kebijakan 
Kurikulum 

Pertanyaannya: mengapa jawaban atas masalah tersebut adalah 
membuat kurikulum PAUD yang tidak bisa menjawab persoalan 
kekurangan jumlah fasilitas pendidikan maupun meningkatknya 
peristiwa kekerasan terhadap anak?

Perumusan masalah yang benar harus berbasis pada data 
(evidence-based policy) dan nilai (value-based policy). Dengan peta 
permasalahan di atas, ada beberapa masalah kebijakan yang 
memiliki alternatif solusi yang ditawarkan. Berikut ini adalah beberapa 
contoh yang bisa didiskusikan oleh peserta
a. Masalah kelangkaan fasilitas pendidikan:  alternatif kebijakannya 

adalah apakah pemerintah membuat “childcare centre” atau 
“home care” atau “lainnya”. 

b. Masalah kualitas pendidikan anak:  pilihannya pemerintah 
“membuat buku tips mendidik anak” atau “membuat program 
studi PAUD” atau “membuat pelatihan bagi para pengasuh anak”. 

c. Masalah ketidakamanan (penculikan, child abuse dll): pemerintah 
bisa membuat berbagai pilihan kebijakan seperti “tambahan 
aparat keamanan” atau “pemasangan alat CCTV” atau 
“pengaturan mekanisme jemputan”. 

d. Masalah mahalnya biaya: pilihan yang bisa ditawarkan adalah 
“subsidi penitipan anak” atau “kebijakan ramah keluarga/family 
friendly policy seperti kerja di rumah” atau “lainnya”.

Implikasi terhadap Implementasi Kebijakan Kurikulum
Pada tahap ini, para agen pelaksana bisa melakukan hal-hal yang 

bersifat distortif karena kepentingan-kepentingan yang dimiliki. 
Misalnya, untuk menjamin kurikulum bekerja maka para agen 
pelaksana bisa saja membuat aturan:
a. agar semua lembaga yang menyelenggarakan PAUD harus 

b. lembaga PAUD harus memperoleh ijin dari pemerintah; 
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c. untuk memperoleh ijin lembaga penyelenggara PAUD harus 
membayar; 

d. PAUD yang tidak mengikuti kurikulum harus ditutup; 
e. guru PAUD (TK, TPA, Taman Bermain, dll) harus membuat 

laporan tertulis tentang kemajuan individual secara berkala. 

Sebagai seorang analis, anda harus bisa mengantisipasi 
implementasi sebuah kebijakan. Seandainya pilihan kebijakan untuk 
membuat kurikulum benar, implementasinya harus dikawal. Gagasan 
yang awalnya benar untuk melaksanakan kurikulum, dalam praktiknya 
bisa jadi sangat berbeda. Sebagai contoh,   nilai atau tujuan kurikulum 
yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas PAUD bisa jadi 
praktiknya akan menyimpang menjadi masalah lain seperti perijinan 
atau biaya untuk mendapatkan ijin pelaksanaan pendidikan anak 
usia dini.
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Alternatif Kebijakan untuk 
Mengatasi Kemacetan Jalan 

Raya di Kota Yogyakarta1

Prof. Dr. Agus Pramusinto 

Pengantar
Persoalan kemacetan jalan raya di Indonesia bukan hanya terjadi 

di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya. Dalam 
sepuluh tahun terakhir, dampak pembangunan yang berkembang di 
berbagai daerah telah menimbulkan persoalan kemacetan yang 

pembangunan yang melahirkan kemacetan pada gilirannya akan 
menegasikan pertumbuhan berikutnya. Jalanan yang macet akan 
menyebabkan penurunan produktivitas masyarakat akibat 
terganggunya mobilitas faktor-faktor produksi dan mobilitas hasilnya. 
Investor yang membuka usaha harus menanggung risiko kerugian 
bisnis akibat biaya transportasi yang mahal.

Pertumbuhan Kendaraan dan Problematikanya
Dengan keberhasilan pembangunan ekonomi, peningkatan daya 

beli masyarakat telah melahirkan peningkatan pertumbuhan jumlah 
kendaraan yang sangat cepat. Saat ini, jumlah mobil di Indonesia 

1 Kasus ini dirancang oleh Agus Pramusinto, Konsultan Knowledge Sector Initia-
tive
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meningkat sangat tajam dari 1,170,103 (1997) menjadi 9,548,866 
(2011); sedangkan jumlah sepeda motor meningkat dari 7,981,480 
(1997) menjadi 85,601,351 (2011). Untuk ibukota Jakarta saja, pada 
tahun 2011, ada sebanyak 11.362.396 unit kendaraan yang terdiri 
dari 98 persen kendaraan pribadi dan dua persen transportasi umum. 
Dari total kendaraan pribadi, ada sebanyak 8.244.346 unit roda dua 
dan roda empat sebanyak 3.118.050 unit. Pertambahan kendaraan 
sepeda motor di Jakarta mencapai 890 unit perhari dan mobil 
sebanyak 240 unit perhari.

Dari angka kendaraan tersebut, kita bisa menghitung berapa 
banyak bensin yang kita buang di jalan raya setiap harinya dengan 
tingkat kemacetan yang sudah sangat tinggi? Kemacetan lalu-lintas 
bukan hanya fenomena kota besar di Jakarta, tetapi juga di daerah-
daerah lainnya. Padahal, pemerintah harus mengeluarkan subsidi 
bahan bakar sangat tinggi, yakni sebesar Rp. 137.4 trilyun per tahun 
(2012) dan Rp. 199,85 trilyun (2013).

Fenomena kemacetan di Jakarta sudah mulai merambah ke 
berbagai daerah. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di DI 

kecil, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di DIY pada 2012 
jumlahnya mencapai 1.749.738. 
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Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di DIY tahun 
2013

Tahun Jumlah 

2004 789.688

2005 888.161

2006 982.348

2007 1.065.571

2008 1.276.309

2009 1.374.202

2010 1.488.033

2011 1.618.457

2012 1.749.738

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DIY, 2013

Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota 
Yogyakarta

Jenis Kendaraan 2010 2011 2012 2013

Sedan 10.254 10.348 9.446 10.115

Jeep 3.607 3.754 3.508 4.104

Bus/Minibus 970 968 988 1.059

Pickup/truk 7.519 7.626 7.621 8.667

Sepeda motor 198.667 204.972 209.579 243.041

Jumlah 243.848 252.726 257.231 300.444

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2013
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Menurut data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (2014), 
kemacetan di Kota Yogyakarta sudah mencapai 7% dari ruas jalan 
utama. Dengan perkiraan perkembangan selama ini, pada tahun 
2023 kemacetan akan mencapai 45% dari seluruh ruas jalan utama. 
Saat ini, perbandingan antara volume dan kapasitas jalan sudah 
sangat tinggi. Beberapa jalan bahkan sudah melebihi angka 1, yang 
artinya volume kendaraan suatu ruas jalan melebihi dari kapasitas 
jalan tersebut. (Nospindarta, 2015). Ruas jalan tersebut adalah: Jalan 
Imogiri, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Atmosukarto, Jalan Yos Sudarso, 
Jalan Tritunggal dan Jalan Brigjen Katamso.

Potret Pengelolaan Parkir di Pinggir Jalan
Kondisi kemacetan di atas juga dipicu oleh tata kelola perparkiran 

yang sangat buruk. Selama ini pengelolaan parkir dikelola tidak 
secara profesional. Banyak pengelolaan parkir yang dilakukan secara 
illegal oleh individual dan hasilnya tidak disetorkan kepada Pemerintah 
Kota Yogyakarta. Pengaturan penggunaan ruas jalan dikelola 
menurut selera petugas parkir dan sering menimbulkan kemacetan 
yang sangat serius.

Saat ini, setiap orang merasa bebas menggunakan kendaraan 
pribadi karena mampu membiayai seluruh kewajiban yang harus 
dibayar. Biaya parkir di mall hanya Rp. 3.000 rupiah untuk 2 jam 
pertama, dan selebihnya hanya Rp. 2.000 per jam. Untuk parkir di 
pinggir jalan hanya dikenakan biaya yang sangat murah, yakni 
sebesar Rp. 2.000. Pengguna parkir bisa menggunakan jalan yang 
sangat mengganggu para pengendara kendaraan bermotor.

Ketersediaan Transportasi Publik: 
Transportasi publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang 

sangat serius. Untuk Kota Yogyakarta, kondisi transportasi publik 
masih buruk. Dari sisi kelayakan, banyak bis kota yang kerangkanya 
sudah rusak, jok yang sudah sangat kumuh serta mesin bis yang 
tidak berasap tebal. Untuk perilaku berkendara, banyak sopir bis 
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yang mengendarai secara kebut-kebutan yang membuat orang 
merasa tidak nyaman dan tidak aman. Mereka menghentikan bis dan 
menjalankan bis tidak memperhatikan keselamatan penumpang.

Dari sisi jalur yang dilewati, bis kota hanya melewati jalan-jalan 
besar tertentu. Sebagian besar orang yang tinggal di daerah 
perumahan maupun pedesaan tidak memiliki akses untuk 
menggunakan angkutan publik tersebut. Untuk seseorang yang akan 
naik angkutan publik dan harus berjalan menuju halte, jalur untuk 
pejalan kaki sangat tidak nyaman karena dipenuhi oleh para pedagang 
kaki lima. Kalau jalur untuk pejalan kaki tersebut tidak diganggu oleh 
pedagang, biasanya kondisi buruk seperti berlobang atau becek.

Kapasitas jumlah bis TransYogya sangat terbatas. Pada hari 
biasa, jumlah penumpang sekitar 10 ribu orang, sedangkan pada hari 
liburan jumlah penumpangnya mencapai 20 ribu orang. Sementara 
itu, jumlah bis tidak mampu melayani seluruh jumlah penumpang 
tersebut sehingga memerlukan antrian panjang. Jarak waktu 
kedatangan satu bis dengan bis lainnya sekitar 16 menit. Hal ini 
membuat penundaan penumpang untuk sekali ketinggalan memakan 
waktu 16 menit, dan kalau ketinggalan 2 bis maka akan tertunda 32 
menit. Yang lebih parah lagi adalah bahwa waktu tunggu tersebut 
sudah mulai molor dari 16 menit menjadi lebih dari 20 menit. 
Keterlambatan seperti membuat calon penumpang sering 
membatalkan penggunaan transportasi publik pada hari-hari 
berikutnya. 

Persepsi responden dalam penelitian yang dilakukan pada 30 
Nopember 2013 menunjukkan bahwa responden lebih memilih 
transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun 
demikian, responden enggan berpindah dari transportasi pribadi ke 
transportasi publik karena seringnya tidak tepat waktu dalam hal 
kedatangan bis, titik dan waktu yang terbatas serta kenyamanan dan 

kota yang terbatas pada jam 21 membuat banyak orang enggan 
berpindah dari kendaraan pribadi.
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Terkait dengan penggunaan transportasi publik, kita bisa belajar 

Penalosa. “Negara maju bukanlah tempat orang miskin mengendaraai 
mobil; ia adalah tempat orang kaya menggunakan transportasi publik. 
Ungkapan tersebut barangkali merupakan sindiran bagi kondisi 
perkotaan di Indonesia, termasuk Yogyakarta. 

Budaya Jalan Kaki
Masyarakat Indonesia banyak yang memanjakan diri dengan tidak 

membiasakan diri untuk berjalan kaki walaupun jaraknya tidak terlalu 
jauh. Tradisi pergi ke sekolah, ke kantor, dan ke tempat lainnya harus 
menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil. 
Menurut pengamatan, seseorang yang hanya ingin ke masjid yang 
jaraknya 100 meter saja lebih suka mengendarai motor daripada 
berjalan kaki. Secara umum, orang merasa kehilangan gengsi ketika 
bepergian hanya dengan berjalan kaki. Hal ini berbeda dengan di 
negara-negara maju di mana mereka terbiasa jalan kaki ke mana pun 
walaupun jaraknya mencapai 2 km. Bagi orang-orang di negara maju, 
berjalan kaki untuk berangkat ke kantor merupakan salah satu budaya 
sehat yang mereka lestarikan dalam kehidupan sehari-hari.

Harga Kendaraan Bermotor dan Besaran Uang Muka
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak lepas dari tawaran 

yang sangat menggiurkan dari distributor kendaraan. Sekitar lima 
tahun yang lalu, dengan berbekal uang muka hanya Rp. 500 ribu, 
seseorang bisa mendapatkan kendaraan bermotor yang harganya 
Rp. 10 juta. Sejak tahun 2011, Pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan menaikkan uang muka menjadi Rp. 1.250.000 atau sekitar 
10 persen2. Namun demikian, peningkatan ini tidak mempengaruhi 
permintaan kendaraan sepeda motor. Sejak 2012, terjadi perubahan 
kebijakan pemerintah dengan menaikkan uang muka menjadi minimal 
25 persen untuk mengurangi resiko kredit macet. Walaupun demikian, 

2  http://krjogja.com/read/132403/page/tentang_kami
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menurut seorang area manager di Yogyakarta, peningkatan uang 
muka tersebut tidak akan berpengaruh pada jumlah penjualan sepeda 
motor.

Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan 
BBNKB

Salah satu kepentingan dari Pemerintah Provinsi atas kehadiran 
kendaraan bermotor adalah masuknya pajak sebagai Pendapatan 
Asli Daerah. Pemasukan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 
Untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 
2011, jumlah pajak dari PKB dan BBNKB mencapai Rp. 34,5 milyar. 
Pungutan Bea Balik Nama oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah 10% 
dari nilai kendaraan. Kalau dari tahun 2012-2013 terjadi peningkatan 
jumlah kendaraan bermotor sebanyak 131. 281 kita bisa menghitung 
nilai BBNKB yang diperoleh Pemprov DIY. 

Harga Bensin dan Harga Tiket Transportasi Publik
Ketika seseorang harus memilih antara kendaraan pribadi dan 

transportasi publik, orang menghitung secara ekonomis perbandingan 
keduanya. Saat ini, harga bensin premium adalah Rp. 7.400/liter 
yang bisa digunakan kira-kira untuk jarak 45-50 km. Kalau jarak 
rumah ke kantor atau sekolah sekitar 10 km, dengan biaya Rp. 7.400 
orang bisa menggunakannya untuk 2 hari. Sementara, langganan 
transportasi publik seperti TansYogya, untuk sekali naik bis biayanya 
Rp. 2.700. Selain harus pindah bis, mereka umumnya harus jalan 
kaki ke halte bis. Apalagi kalau jalurnya harus menggunakan beberapa 
kali bis, pengeluaran seseorang akan semakin besar. Dengan 
demikian, mengendarai bis secara ekonomis ternyata tidak bisa 

Alternatif-Alternatif Kebijakan
Dari berbagai kondisi di atas, penggunaan jalan semakin 
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menunjukkan kemacetan yang sangat tinggi. Kondisi seperti ini 
memerlukan intervensi kebijakan yang tepat dari Pemerintah Kota. 
Berdasarkan pengalaman berbagai negara, ada beberapa pilihan 
kebijakan dalam mengatasi lalu lintas. 
1. Alternatif 1: Kebijakan Pembatasan Pelat Ganjil dan Genap, 

dengan menerapkan nomor pelat ganjil dan genap maka jumlah 
kendaraan yang boleh jalan dapat ditekan mencapai 50% setiap 
harinya (sudah diterapkan di Beijing, Athena, Sao Paolo, dan 
Bogota).

2. Alternatif 2: Kebijakan Pengendalian Tempat dan Tarif Parkir, 
penerapan ini dilakukan dengan mengenakan tarif parkir yang 
sangat tinggi pada lokasi-lokasi tertentu (sudah diterapkan di 
Seoul)

3. Alternatif 3: Kebijakan Three in One atau Ride Sharing, kebijakan 
ini diterapkan pada jaringan tertentu dan jam tertentu di mana 
kendaraan yang lewat tidak boleh hanya bermuatan satu orang 
(sudah diterapkan di Jakarta, California, Nottingham)

4. Alternatif 4: Kebijakan Road Pricing, adalah mengenakan tarif 
untuk kendaraan yang lewat pada wilayah yang telah ditentukan 
(sudah diterapkan di Singapore dan Seoul)

5. Alternatif 5: Kebijakan menaikkan uang muka (down payment) 
pembelian kendaraan bermotor

6. Alternatif 6: Kebijakan menambah jalur yang dilewati oleh bis 
kota dan menambah jumlah bis kota.

Tugas Analis Kebijakan
Sebagai seorang analis kebijakan, anda diminta memberikan 

rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk memilih alternatif yang 
paling layak untuk diterapkan di Kota Yogyakarta. Dengan data dan 
pengalaman yang anda miliki, anda bisa meyakinkan pengambil 
kebijakan untuk memilih secara tepat. Pilihan yang ditawarkan harus 
bisa menjelaskan hal-hal berikut:
1. Apa untung dan rugi dari setiap keputusan yang dipilih?
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2. Data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pilihan-pilihan 
yang ada?

3. Apa pilihan utama yang paling tepat? Atau kalau harus memilih 
beberapa alternatif, apa alasan dan bagaimana penerapan?

4. Apa prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sebuah 
keputusan agar bisa bekerja secara efektif?



359

Apakah Kebijakan Sektor 
Pertanian (Khususnya Beras) 

Mendorong Percepatan Agenda 
Ketahanan Pangan Nasional?

Septiana Dwiputrianti, PhD

Tujuan Studi Kasus
Studi kasus ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kritis 

terhadap Kebijakan Struktural pertanian yang dituangkan dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 
tentang Ketahanan Pangan dari berbagai perspektif, serta 
memberikan evaluasi dan rekomendasi implementasi dari kebijakan 
tersebut.

Gambaran Kasus
Negara Indonesia, dalam konteks pertanian memiliki potensi yang 

luar biasa karena mempunyai kekayaan sumber daya alam yang 
melimpah didukung keadaan tanah yang sangat subur. Indonesia 
memiliki peran penting sebagai produsen bahan pangan di ketiga 
dunia setelah China dan India. Kontribusi Indonesia terhadap produksi 
beras dunia (dalam : http://bisnis.liputan6.com/read/725324/ri-jadi-
produsen-beras-terbesar-ketiga-dunia-tapi-masih-impor). Seperti 
melansir Farm and Ranch Guide, Senin (21/10/2013) menyebutkan 
total produksi China mencapai 185 juta/ton, India mencapai produksi 
141 juta/ton sedangkan Indonesia tercatat sebagai produsen beras 
terbesar ketiga di dunia dengan total produksi sebanyak 57,05 juta 
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ton. Sementara negara Adidaya seperti Amerika Serikat, meski 
produksinya meningkat pesat selama lebih dari 50 tahun. Namun 
dibandingkan dengan negara-negara Asia, kontribusi AS pada dunia 
sebagai produsen beras masih terhitung kecil yaitu hanya berjumlah 
1,8%. AS bahkan tak masuk delapan besar sebagai produsen beras 
terbesar di dunia. Meski begitu, AS mengalami pertumbuhan produksi 
beras yang sangat pesat hingga 260% sepanjang 1960-2008.

Tabel 1. Perbandingan Produsen Beras Berbagai Benua dan 
Negara (%)

No
Nama Negara/

Benua

Jumlah

(dalam 000 ton)
Jumlah %

1 Dunia 650,193 100%

2 Asia 590,170 90.77%

3 China 185,490 28.53%

4 India 141,134 21.71%

5 Indonesia 57,049 8.77%

6 Bangladesh 43,504 6.69%

7 Vietnam 35,567 5.47%

8 Thailand 27,879 4.29%

9 Afrika 23,483 3.61%

10 Amerika  Selatan 21402 3.29%

11
Amerika  Utara 
dan Tengah

11,455 1.76%

12 Eropa 3,498 0.54%

Sumber data: FAO Statistics Division 2010
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Produksi pangan di Indonesia memang ada suatu keunikan, meski 
menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan di dunia, 
hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi persoalan berulang 
dengan produksi pangan terutama beras. Produksi beras Indonesia 
yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan penduduknya, 
akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari Negara 
penghasil pangan lain seperti Thailan. Perhatikan data konsumsi, 
produksi dan impor pangan Indonesia Tahun 1970-2010 pada 
Diagram 1.

Sumber: http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2015/01/05

Mengapa Indonesia hampir setiap tahun selalu menghadapi 
persoalan berulang dengan produksi pangan. Utamanya yaitu beras? 
Ada beberapa persoalan serius yang perlu dicermati dan dicarikan 
solusinya. Salah satu sebab utama adalah Penduduk Indonesia 
merupakan pemakan beras terbesar di dunia karena jumlah penduduk 
yang sangat besar, makanan pokok semua penduduk adalah beras 
sehingga sudah jelas kebutuhan beras menjadi luar biasa besar. 

Diagram 1: Konsumsi, Produksi, dan Impor Pangan Indonesia 
Tahun 1970-2010 
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Perbandingan konsumsi beras per kapita Tahun 2012 dapat dilihat 
pada tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Konsumsi Beras per Kapita Tahun 
2012 di Berbagai Negara Asia

No. Nama Negara Konsumsi Beras per 
kapita (kg/thn)

1. Indonesia 139,15

2. Malaysia 80

3. Thailand 70

4. Jepang 50

5. Korea 40

Rata-rata konsumsi beras setiap tahun di dunia 
hanya 60kg

Sumber : Kementrian Pertanian, 2013

Penyebab lainnya peran pertanian dalam perkonomian nasional 
semakin menurun adalah adanya pergerakan angkatan kerja dari 
pertanian ke sektor industri dan jasa. Di Indonesia, lahan pertanian 
semakin sempit, terdapat kecenderungan bahwa konversi lahan 
pertanian menjadi lahan non-pertanian mengalami percepatan. Data 

Faktor lain yang mendorong adanya impor bahan pangan adalah 
iklim, khususnya cuaca yang tidak mendukung keberhasilan sektor 
pertanian pangan, seperti yang terjadi saat ini akibat dari perubahan 
iklim dan pemanasan global. Pergeseran musim hujan dan musim 
kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu 
yang tepat untuk mengawali masa tanam, benih beserta pupuk yang 
digunakan, dan sistem pertanaman yang digunakan. Sehingga 
penyediaan benih dan pupuk yang semula terjadwal, permintaanya 
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menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kelangkaan karena 
keterlambatan pasokan benih dan pupuk. Akhirnya hasil produksi 
pangan pada waktu itu menurun.

Faktor-faktor di atas yang mendorong dilakukannya impor masih 
diperparah dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
semakin menambah ketergantungan kita akan produksi pangan luar 
negeri. Seperti kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan 
deregulasi beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan 
besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 
1/1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing), UU No. 4/2004 
tentang Sumber Daya Air, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan 
yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. 
Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli 
atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Hal ini semakin parah 
dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-
koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor 
pangan..

Praktek privatisasi pangan ini tidak hanya parsial pada aspek 
impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah 

Semak belukar & 
rerumputan: 2,49

Pasir & 
galian: 0,1

Situ & danau/
tambak/kolam: 

0,93 Tanah kosong: 
5,5

Sawah, ladang & 
kebun: 18,99

Perdagangan 
dan jasa: 3,31

Industri: 1,14

Perumahan: 
67,54

Grafik 2. Peruntukan Lahan di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Kementrian Pertanian, 2013
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dan pers, namun juga negara dan rakyat Indonesia memiliki 
permasalahan dalam kekuatan mengatur produksi, distribusi dan 
konsumsi di sektor pangan. 

Tabel 3. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan 
Produksi Padi Menurut Wilayah, 2011-2013

No Uraian 2011 2012
2013 

(ASEM)

Perkembangan

2011-2012 2012-2013

Absolut % Absolut %

1 Luas Panen 
(ha)

- Jawa 6.165.079 6.185.521 6.467.073 20.422 0,33 281.552 4,55

- Luar Jawa 7.038.564 7.260.003 7.370.140 221.439 3,15 110.137 1,52

- Indonesia 13.203.643 13.445.524 13.837.213 241.881 1,83 391.689 2,91

2 Produktivitas 
(ku/ha)

- Jawa 55,81 59,05 57,98 3,24 5,81 -1,07 -1,81

- Luar Jawa 44,54 44,81 45,86 0,27 0,61 1,05 2,34

- Indonesia 49,80 51,36 51,52 1,56 3,13 0,16 0,31

3 Produksi 
(ton)

- Jawa 34.404.557 36.526.663 37.493.020 2.122.106 6,17 966.357 2,65

- Luar Jawa 31.352.347 32.529.463 33.798.474 1.177.116 3,75 1.269.011 3,990

- Indonesia 65.756.904 69.056.126 71.291.494 3.299.222 5,02 2.235.368 3,24

Keterangan: kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG) 

Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme 
pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. Privatisasi 
sektor pangan—yang notabene merupakan kebutuhan pokok 
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rakyat—tentunya tidak sesuai dengan mandat konstitusi RI, yang 
menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Faktanya, Bulog dijadikan 
privat, dan industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) 
dikuasai oleh perusahaan seperti Cargill dan Charoen Phokpand. 
Mayoritas rakyat Indonesia jika tidak bekerja menjadi kuli di sektor 
pangan, pasti menjadi konsumen atau end-user. Privatisasi ini pun 
berdampak serius, sehingga berpotensi besar dikuasainya sektor 
pangan hanya oleh monopoli atau oligopoli (kartel), seperti yang 
sudah terjadi saat ini.

Liberalisasi pada Mekanisme Perdagangan Bebas terhadap 
Produksi Beras terjadi urusan pasar (1998Letter of Intent IMF), 
mekanisme perdagangan pertanian ditentukan oleh perdagangan 
bebas (1995Agreement on AgricultureWTO). Akibatnya negara 
dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara ini pun 
melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan 
state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka 
lebar-lebar, bahkan hingga 0% seperti kedelai (1998, 2008) dan 
beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus 
berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga) 
yang diatur dalam Surat Keputusan Menperindag Nomor 70/MPP/
Kep/2/2003 Tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Di sisi lain, 
export subsidy dari negara-negara overproduksi pangan seperti AS 
dan Uni Eropa beserta perusahaan-perusahaannya malah meningkat. 
Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan 
harga domestik kita hancur. Hal ini jelas membunuh petani kita. 
Dengan sistem kebijakan dan praktek ini, Indonesia kini tergantung 
kepada pasar internasional (harga dan tren komoditas). 

Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Prasarana dan Sarana 
Pertanian mempublikasikan data bahwa pada Tahun 2011 saja alih 
fungsi lahan pertanian sebanyak 140.788 Ha (BPS) yang mayoritas 
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jadi lahan beton alias bangunan (Zainuri Hanif, 2012). Bahkan 
menurut data audit teknis irigasi (2010), lahan yang baik hanya 48% 
saja, sisanya masuk kategori rusak berat (10%), rusak sedang (26%) 
dan rusak ringan (16%). Dengan lahan yang semakin berkurang dan 
lahan yang ada tidak optimal saluran irigasinya, bisa dipastikan 

Sumber : Rapid Assessment - Audit Teknis Irigasi 2010
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bahwa saat ini Indonesia sedang dalam proses ketergantungan 
ketahanan pangan berbasis impor. Daulat pangan hanya bisa dicapai 
dengan daulat prasarana dan sarana.

Jika berbagai kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mampu 
memberikan insentif bagi petani maka harapan dan optimisme 
keberhasilan pembangunan pertanian akan semakin nyata. 
Keberpihakan dan waktu yang akan membuktikan apakah pertanian 
kita akan bangkit atau justru akan semakin terkubur. Penyelesaian 
persoalan pertanian juga bergantung pada sektor-sektor yang lain. 
Pertanian sendiri tidak akan pernah mampu menyelesaikan 
permasalahannya sendiri. Perlu keterpaduan lintas sektoral untuk 
mengatasi persoalan karena saling berkaitan. Sektor perindustrian 
dan perdagangan akan memainkan peran penting. Penganekaragaman 
pangan harus dimulai dengan serius dengan melakukan tindakan 
nyata untuk menggali kembali bahan pangan lokal terutama umbi-
umbian yang tersedia melimpah. Perlu dilatihkan dan dikampanyekan 
dengan sistematis sebagai substitusi beras sampai tataran tertentu. 

Dari berbagai informasi di atas, berikan jawaban dari pertanyaan 
di bawah ini:
1. 

berbagai perspektif (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan, dll) dalam mendukung ketahanan pangan sebagai 
agenda prioritas di Indonesia saat ini.

2. Jelaskan dan berikan alasan, masuk dalam kelompok apakah 
jenis pelayanan/produk sekor pertanian tersebut? Barang publik/
semi publik/semi private/private? 

3. Rumusan kebijakan seperti apa yang tepat untuk menyelesaikan 
masalah ini?

4. Faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan 
analisis dalam implementasi kebijakannya?

5. 
implementasi kebijakan ini?
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6. Petakan siapa saja aktor-aktor/stake-holders/users yang 
berkepentingan baik di dalam maupun di luar birokrasi? 

pemerintah yang strategis perlu dilakukan terkait dengan 
pemecahan masalah di atas? Organisasi mana saja di tingkat 
Kementrian/Lembaga/Daerah mana saja di tingkat pusat dan 
daerah yang terlibat di dalamnya?

7. Menurut anda, apa implikasi yang muncul apabila terjadi 
privatisasi sektor pertanian?

8. Apa saja alternatif kebijakan yang bisa menjawab persoalan 
pangan di Indonesia?
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Apakah Diperlukan Kebijakan 
Target Penerimaan Perijinan?

(Kasus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Bandung)

Septiana Dwiputrianti, PhD

Tujuan Studi Kasus
Studi kasus ini dilakukan untuk menganalisis (1) bagaimana nilai-

nilai (values) yang perlu dipahami oleh perilaku para stakeholders 
dan/atau aktor dalam kebijakan penetapan target retribusi perijinan; 
(2) alasan dan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan 
penetapan target retribusi perijinan yang belum berdasarkan analisis 
potensi atau hanya berdasarkan perencanaan/ target sebelumnya, 
serta target penerimaan retribusi perijinan yang hanya berdasarkan 
motif ekonomi (maksimalisasi penerimaan daerah) semata atau tidak 

para ahli ekonomi politik berkeyakinan bahwa dalam setiap keputusan 
politik pasti ada motif ekonomi yang melatarbelakanginya begitupun 
juga dalam hal penentuan kebijakan penetapan target retribusi 
perijinan1.

1  Pernyataan Deliarnov dalam bukunya berjudul Ekonomi Politik, menerangkan 
betapa kuatnya motif ekonomi dalam keputusan politik. Dalam hal penetapan 
target retribusi, motif ekonomi terlihat dalam upaya memaksimalakan 
pendapatan dengan acuan target tahun berikunya harus lebih tinggi dari tahun 
sebelumnya.
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Gambaran Kasus
Target retribusi BPPT ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.Setiap 
tahun nomor perdanya berubah namun perihalnya tetap tentang 
APBD. Pada tahun 2014 uraian target retribusi dituangkan dalam 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014. Data 
target pendapatan BPPT tahun 2015 yang terus meningkat dapat 
dilihat pada Diagram 1 dan Tabel 1. Peningkatan target tersebut 
didasarkan pada meningkatnya anggaran belanja Pemerintah Kota 
Bandung serta anggaran belanja yang diusulkan BPPT. Data Triwulan 
IV tahun 2014 dan triwulan I tahun 2015, menunjukkan bahwa BPPT 
cenderung tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Berikut 
rincian target dan realisasi pendapatan BPPT: 

Diagram 1. Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, Tahun 2010- 2015

Sumber : Data Rekon Penerimaan BPPT Tahun 2010-2015

Catatan: Data tahun 2015, realisasi adalah sampai Triwulan Pertama saja 
(Maret 2015)
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Tabel 1. Rincian Besaran Target dan Realisasi Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung (dalam 

Rupiah)

Tahun Target Realisasi
2010 19.123.500.000 32.337.969.822
2011 27.266.575.624 35.252.622.973
2012 27.528.655.782 50.548.169.466
2013 38.070.000.000 78.178.299.725
2014 65.360.026.267 52.330.616.242
2015 82.000.000.000 9.109.145.621*

* Keterangan: data realisasi hingga akhir Bulan Maret 2015

Adanya fungsi pengendalian dalam tupoksi BPPT tentunya 
menyebabkan konsekuensi bahwa tidak semua permohonan ijin bisa 
dilegalkan ijinnya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh pemohon agar ijinnya bisa terbit. Misalkan untuk ijin mendirikan 
bangunan ada persyaratan bahwa suatu bangunan tidak boleh 
berada pada wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU)2, tidak boleh 
menutup lahan resapan air, dan persyaratan-persyaratan lainnya 
yang diterapkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. 

Fungsi pengendalian menimbulkan konsekuensi bahwa penetapan 
target tidak bisa hanya dilandaskan pada motif ekonomi berupa 
keinginan untuk terus meningkatkan pendapatan tetapi juga harus 
mengacu pada potensi yang ada.Maka dari itu Kepala BPPT 
menghadap ke para pimpinan dan anggota dewan untuk 

2  Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Perda 

penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di cekungan 
Bandung. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kawasan Bandung Utara 
Bertanggungjawab mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara.
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mempertimbangkan kembali target retribusi BPPT tahun 2015 yang 
sudah ditetapkan. Argumentasi Kepala BPPT yaitu dengan target Rp 
65.360.026.267 pada tahun 2014 BPPT hanya mampu mencapai Rp 
52.330.616.242 apalagi jika target di tahun 2015 ditetapkan target Rp 
82.000.000.000 Tentunya BPPT akan kesulitan mengejar target 
tersebut. Saya mohon kiranya dapat dipertimbangkan kembali target 
retribusi yang layak untuk dicapai dengan berdasar pada kajian 
potensi wilayah Kota Bandung. Namun usulan Kepala BPPT ditolak 
dan para anggota dewan tetap bertahan dengan target Rp 
82.000.000.000. Para anggota dewan tetap mempertahankan 
argumentasinya bahwa target yang ditentukan sudah sesuai dengan 
kebutuhan.

stakeholder dalam penetapan target rertribusi. Motif ekonomi sangat 
jelas terlihat dalam bentuk keinginan untuk selalu meningkatkan 
pendapatan. Hal yang paling krusial adalah jika BPPT hanya berpaku 
pada target dan melepaskan fungsi pengendalian yaitu semakin 
sempitnya lahan resapan air yang pada akhirnya akan menimbulkan 
bencana banjir. Perlu diingat bahwa target retribusi terbesar 
dibebankan terhadap jenis ijin mendirikan bangunan (IMB). Dari 27 
jenis ijin yang dikelola oleh BPPT hanya tiga jenis ijin yang dapat 
dipungut retribusi yaitu Ijin gangguan (HO), ijin mendirikan bangunan 
(IMB), dan ijin trayek.

Relevansi Kebijakan
Keberadaan produk perijinan bertujuan untuk mengendalikan 

jumlah produk ijin yang ada agar lingkungan tetap nyaman dan tertib. 
Sebagai contoh, apabila reklame bisa dibuat tanpa harus ada 
perijinan dari pemerintah. Tentunya kawasan jalan raya akan dipenuhi 
billboard, spanduk, dan poster-poster yang saling bertumpukan. 
Apabila dibiarkan para pengguna jalan raya terganggu saat 
berkendara yang lebih berbayaha apabila reklame tidak terawas, 
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orang dapat tertindih papan reklame orang yang tidak layak atau 
berada pada lokasi yang tidak tepat.

Penerbitan ijin mengacu pada persyaratan-persyaratan yang telah 
ditentukan sesuai dengan Undang-Undang. Faktanya di lapangan 
sering terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan terkait perijinan. 
Contoh kasus pedagang kaki lima. Dimana mereka tetap bertahan 
berjualan di areal yang menurut aturan tidak diperbolehkan menjadi 
kawasan pedagang kaki lima. Sudah jelas mereka tidak memiliki ijin 
usaha di wilayah tersebut. Dalam skala yang lebih besar terkait 
perijinan usaha, di wilayah Kota Bandung jumlah pasar modern 
sudah melebihi kapasitas maksimal yang dapat ditampung di wilayah 
Kota Bandung. Dengan menghitung luas wilayah Kota Bandung, 
serta jumlah Usaha kecil dan menengah di bidang pertokoan (took 
kelontong), Kota Bandung selayaknya memiliki jumlah pasar modern 
(alfamart, indomart, hero, dsb) maksimal sebanyak 350 unit. Faktanya 
hingga tahun 2012 tercatat jumlah pasar modern di Kota Bandung 
mencapai 733 unit3. BPPT memiliki prioritas untuk memperbolehkan 
atau melarang permohonan ijin berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kepentingan publik. Namun target 
retribusi yang tinggi sebagai sumber pendapatan utama daerah dapat 
mengakibatkan pelonggaran persyaratan dan melemahnya fungsi 
pengendalian dalam perijinan. Melambungnya jumlah pasar modern 
seperti yang telah dibahas sebelumnya merupakan salah satu bentuk 
konkrit adanya pelonggaran persyaratan dan melemahnya fungsi 
pengendalian. Dalam perijinan mendirikan bangunan, lemahnya 
fungsi pengendalian menyebabkan lahan-lahan resapan air tertutupi 
oleh bangunan-bangunan baik itu rumah tinggal maupun bangunan 
besar seperti apartement, hotel, atau pusat perbelanjaan. Dampak 
tertutupnya lahan resapan air adalah bencana banjir. Seorang staf 

3  Penyampaian Kepala BPPT pada saat rapat terbatas staf Hari Senin Tanggal 11 
Mei 2015. Data jumlah pasar modern yang melebihi kapasitas kemampuan Kota 
menjadi dasar beliau mengusulkan perubahan bentuk ijin paar modern sejak 
tahun 2012. Ijinnya bukan SIUP (diterbitkan oleh BPPT) tetapi IUPM (diterbitkan 
oleh Dinas KUKM INDAG).
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pengajar Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB) 
menyatakan bahwa curah hujan di Bandung cenderung menurun 
dalam waktu 20 tahun terakhir. Penurunan curah hujan terjadi akibat 
hilangnya siklus hujan lokal yang terjadi akibat perubahan fungsi 
lahan. Lahan-lahan hijau berubah menjadi lahan pemukiman. 
Peralihan fungsi lahan menyebabkan tanah resapan berkurang maka 
ketika air hujan turun walaupun sedikit, air bertahan di permukaan 
karena tidak ada yang menyerap4. 

Pertanyaan Kasus
Secara rinci, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah 

sebagai berikut :
1. 

(ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dll) 
dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sebagai 
salah satu agenda prioritas di Indonesia saat ini.

2. Jelaskan dan berikan alasan, masuk dalam kelompok apakah 
jenis pelayanan/produk sektor perijinan tersebut? Barang publik/
semi publik/semi private/private? 

3. Rumusan kebijakan seperti apa yang tepat untuk menyelesaikan 
masalah ini?

4. Faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan 
analisis dalam implementasi kebijakannya?

5. 
implementasi kebijakan ini?

6. Petakan siapa saja aktor-aktor/stake-holders/users yang 
berkepentingan baik di dalam maupun di luar birokrasi? 

pemerintah yang strategis perlu dilakukan terkait dengan 
pemecahan masalah di atas? Organisasi mana saja di tingkat 

4  Sumber: Kompasiana 2012. Mengapa harus banjir dimusim hujan (http://
kompasiana.com/post/read/506198/1/mengapa-harus-banjir-di-musim-.html)



375

Kementrian/Lembaga/Daerah mana saja di tingkat pusat dan 
daerah yang terlibat di dalamnya?

7. Menurut anda, apa implikasi yang muncul apabila terjadi 
privatisasi pada sektor ini? Apabila memungkinkan, jenis 
privatisasi mana yang tepat?

8. Apa saja alternatif kebijakan yang bisa menjawab persoalan 
perijinan berkaitan dengan peningkatan daya saing global dan 
percepatan peningkatan perekonomian nasional Indonesia?

9. Apa konsekuensi yang muncul apabila alternatif kebijakan ini 
diimplementasikan?

10. Apa rekomendasi yang bisa anda berikan terkait dengan masalah 
di atas?

Informasi Jawaban Secara Umum (untuk fasilitator diklat):
Alternatif Kebijakan

Mengacu pada data-data yang telah disebutkan di atas, terdapat 
alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan target retribusi berdasar pada kajian 
potensi. 

Penetapan target retribusi harus berdasar pada suatu kajian 
potensi yang disusun dengan memperhatikan persyaratan-
persyaratan yang yang menentukan layak atau tidaknya ijin itu 
diternitkan. Adapun kebijakan yang saat ini diterapkan, penentuan 
target belum mengacu pada kajian potensi dan hanya berfokus 
pada upaya meningkatkan pendapatan.

Alasan : data yang ada akan lebih akurat,penerbit ijin akan 
lebih mudah menetapkan mana lokasi yang boleh diterbitkan 
ijinnya atau harus ditolak permohonannya; fungsi pengendalian 
dalam perijinan dapatbterlaksana sehingga suasana akan lebih 
tertib dan nyaman.

Konsekuensi : Perda terkait penetapan target retribusi akan 
lebih lama ditetapkan sebab harus menunggu kajian potensi 
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selesai dibuat. Keterlambatan penetapan perda akan 
menghambat pencairan dana untuk membiayai program dan 
kegiatan sebab rincian target tercantum dalam perda tentang 
APBD Kota.

2. Tidak menetapkan target penerimaan retribusi perijinan, tetapi 
lebih pada penegakan peraturan perundang-undangan yang 
telah ditetapkan, serta memberikan sanksi kepada pegawai dan 
masyarakat yang melanggarnya.

Alasan : Para pegawai di lembaga perijinan tidak merasa 
terbebani selama bekerja sebab tidak ada target pendapatan. 
Lebih pada peningkatan integritas, akuntabilitas, dan 
profesionalisme pegawai untuk menerapkan dan mengakkan 
semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk 
kepentingan dan kemanfaatan terbesar masyarakat. Hal ini juga 
berimplikasi pada semakin cepat dan jelasnya proses pelayanan 
perijinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan good 
governance. 

Konsekuensi: Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki 
informasi yang pasti berapa besar PAD didapat dari retribusi 
perijinan. Sumber PAD tergantung pada potensi retribusi ijin 
untuk untuk dijadikan sebagai sumber PAD pada tahun berjalan.
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Kebijakan Kenaikan Harga BBM 
di Indonesia

Septiana Dwiputrianti, PhD

H
arga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. 
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu diumumkan 
langsung oleh Presiden Joko Widodo, Senin malam, 17 

November 2014. Turut naik juga harga solar menjadi Rp 7.500 per 
liter dari sebelumnya Rp 5.500 per liter. “Harga BBM baru yang akan 
berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak 18 November 2014,” ujar 
Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Pada bulan Maret 2015 Presiden 
Joko Widodo mengumumkan harga Premium turun menjadi Rp. 
6.800 per liter. Sudah menjadi tradisi, harga bahan kebutuhan pokok 
juga akan berlanjut setelah BBM dinaikkan, sebagai dampak lanjutan 
dari kenaikan biaya angkutan barang dan jasa. 

Dengan kebijakan Pemerintah tentang Kenaikan Bahan Bakar 
Minyak (BBM), maka akan mempengaruhi beberapa aspek 
didalamnya terutama masyarakat Indonesia yang tergolong 
didominasi menengah ke bawah akan merasakan pengaruh yang 
sangat tinggi, dimana BBM merupakan kebutuhan utama untuk mata 
pencaharian mereka. Jika BBM naik maka sejumlah barang-barang 
kebutuhan pokok akan ikut naik. Sembilan Bahan Pokok atau sering 
disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok 
masyarakat (Beras, Gula, Minyak Goreng, Daging, Telur, dan Beras).

Kenaikan harga BBM menjadi suatu alasan awal bagi kenaikan 
harga bahan pokok yang terjadi saat ini. Sebagai contoh di Kota 
Bandung, harga telur sudah naik dari Rp.19.000 per kilogram menjadi 
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Rp. 24.000 per kilogram. Harga beras yang semula Rp. 8.500,00 per 
kilogram menjadi Rp. 9.500,00 perkilogram. Harga gula pasir naik 
menjadi Rp.11.000,00 per kilogram, padahal sebelumnya Rp. 9.000 
per kilogram. 

Tabel 2.1. Perkembangan Kenaikan Harga BBM 
Terhadap Harga Sembako Tahun 2013 – 2014

Tahun
Bensin 

Premium

SEMBAKO

Beras Gula
Minyak 
Goreng

Daging 
Sapi

Telur

2012 Rp. 4.500 7.500 12.000 11.500 100.000 15.000

2013 Rp. 6.500 8.000 9.000 9.500 85.000 15.000

2014 Rp. 8.500 9.500 11.000 11.000 95.000 22.000

Dilihat dari tabel tersebut pada tahun 2012 harga gula mencapai 
Rp. 12.000 dan daging sapi mencapai Rp. 100.000, pada tahun 2013 
kenaikan harga sembako terlihat dari harga beras dari Rp. 7.500 
menjadi Rp. 8.000 naik Rp. 500, Harga gula mengalami penurunan 
dari Rp. 12.000 menjadi Rp. 9.000 turun Rp. 3000,harga minyak 
goreng dari Rp. 11.500 menjadi Rp. 9.500 turun Rp. 2000 dan harga 
daging sapi dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 85.000 turun sekitar Rp. 
15.000. dan Kenaikan BBM di tahun 2014 harga sembako kembali 
mengalami kenaikan harga dan ini bisa dilihat dari harga beras naik 
dari Rp. 8.000 menjadi Rp. 9.500 naik Rp. 1.500, harga gula dari Rp. 
9000 menjadi Rp. 11.000 naik Rp. 2000, minyak goreng dari Rp.9.500 
menjadi Rp. 11.000 naik menjadi Rp. 1.500, begitu pula dengan harga 
daging sapi dari Rp. 85.000 menjadi Rp. 95.000 naik Rp. 10.000 dan 
harga telur mencapai kenaikan yang fantastis yaitu naik Rp. 7.000 
dari harga Rp. 15.000 menjadi Rp. 22.000.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang 

Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat 
kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. 



379

Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada biaya produksi sehingga 
meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan 
kenaikan harga pokok produksi yang akhirnya akan menaikkan harga 
jual produk. Multiple efek dari kenaikan BBM ini antara lain 
meningkatkan biaya pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos 
angkut ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah 
yang pada akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil.

Di bidang ekonomi, kenaikan BBM secara pasti akan menaikkan 
biaya operasional sehari-hari. Pengaruh yang sangat terasa adalah 
kenaikan biaya transportasi jalan raya, yang akan diikuti dengan 
kenaikan biaya listrik dan air, kenaikan tarif tol. Dan pada gilirannya 
akan berdampak pada kenaikan sembako (sembilan bahan pokok). 
Bilamana kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan pendapatan, 
maka akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Di bidang industri akan menambah biaya transportasi bahan baku 
dan pada distibusi barang jadi kepada masyarakat luas di satu sisi. Di 
sisi lain, tingkat daya beli masyarakat akan mengalami penurunan, 
sehingga bisa terjadi penumpukan barang-barang produksi. Menurut 
Didik J Rachbani, “perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang 
pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang 
tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi 
pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan 
usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan 
main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk 
mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan 
pihak lainnya disebut pemburu rente (“rent seekers”). Praktik berburu 
rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur 
regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. 
Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga 
merupakan bagian dari praktik tersebut.

Ketika kebijakan sudah diambil, akan mempengarui beberapa 
aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Perekonomian rakyat 
Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan 
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merasakan pengaruh yang sangat tinggi. BBM merupakan salah satu 
bahan utama untuk mata pencaharian rakyat. Jika BBM naik, sejumlah 
harga barang kebutuhan pokok juga akan meningkat. Dari sektor 
ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunnya daya beli 
masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi 
dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. 
Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah 
masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan 
bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. 
Setidaknya dalam  jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. 
Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam 
meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi 
sehingga mengurangi impor.

Kenaikan harga BBM selalu disertai dengan kenaikan harga-
harga kebutuhan yang lain, karena BBM merupakan faktor bahan 
baku yang utama bagi sektor industri. Sehingga dampak kenaikan 
harga BBM pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas, 
khususnya pada harga-harga sembako yang sangat dirasakan berat 
bagi masyarakat menengah ke bawah. Tidak hanya berdampak 
terhadap kenaikan harga sembako saja tetapi berdampak juga pada 
tarif listrik dan gas LPG.

Pertanyaan:
1. Jelaskan permasalahan yang utama dan penyebab dari masalah 

tersebut dengan dukungan berbagai data yang anda miliki;
2. Jelaskan tujuan yang diprioritaskan pemerintah; 
3. Berikan berbagai alternatif solusi yang kreatif untuk mengatasi 

masalah tersebut; 
4. Berikan analisis dampak resiko dari alternatif yang dipilih tersebut, 

termasuk pertimbangan politis secara kualitatif dan kuantitatif; 
5. Berikan rekomendasi untuk pengembangan yang efektif dalam 

mengimplementasikan rekomentasi yang diberikan;
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Kebijakan Layanan Air Bersih

Septiana Dwiputrianti, PhD

U
ndang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
secara keseluruhan beserta enam peraturan pemerintah 
turunannya, telah dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK). 

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Undang-Undang No 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air secara substansi telah 
melanggar UUD 1945 terutama pasal 33 (3) Bumi dan Air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
dab dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Secara substansi, UU No.7/2004 tersebut sarat akan pendekatan 
pasar dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan 
kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. 

Bersamaan dengan dibatalkannya UU no. 7/2004 tersebut, MK 
memutuskan untuk memberlakukan kembali UU No 11 tahun 1974 
tentang Pengairan
dan lengkap mengatur tentang pengelolaan dan pengolahan Sumber 
Daya Air sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda untuk 
satu pokok masalah. Hal ini menjadi alasan diperlukan adanya 
Undang-Undang baru yang mengatur tentang Sumber Daya Air 
terutama dalam pengelolaannya.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Sumber 
Daya Air, yaitu:
• Belum terintegrasinya pengolahan sumber daya air. Masih ada 

pemisahan dalam mebelola sumber daya air tanah dan air 
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permukaan. Saat ini, pengelolaan sumber daya air diserahkan 
kepada dua kementerian; Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat untuk air permukaan dan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral untuk air tanah. Pemisahan 
pengelolaan ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit 
dilakukan. Selain itu, dengan ada pemisahan pengelolaan air 

• Pengelolaan air bersih yang diartikan kepada pihak swasta di 
beberapa daerah. Adanya pemberian wewenang pengelolaan air 
bersih, yang merupakan kebutuhan mendasar manusia, kepada 
pihak swasta secara penuh melanggar konstitusi Indonesia. 
Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab menyediakan 
akses air bagi publik, justru penyerahan pengelolaannya terhadap 
swasta yang berpedoman mencari untung, sehingga terjadilah 
komersialisasi air. Air akan dinikmati kepada mereka yang mampu 
membayarnya.

• Masih belum meratanya akses air bersih di seluruh Indonesia. 
Umumnya mereka mendapatkan air dari sungai yang terpolusi, 
air tanah terkontaminasi, atau air yang dibeli dengan harga dari 
pedagang air. Berikut ini data BPS tentang persentase sumber 
air minum rumah tangga di Indonesia tahun 2013.

Tabel 1.1 Persentase Sumber Air minum Rumah 
Tangga di Indonesia Tahun 2013

No Sumber Air Persentase
1. Ledeng 10,93
2. Pompa 15.21
3. Air dalam Kemasan 27,66
4. Sumur Terlindungi 22,58
5. Sumur Tak Terlindungi 5,89
6. Mata Air Terlindungi 9,73
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7. Mata Air Tak Terlindungi 3,36
8. Sungai 1,98
9. Hujan 2,53

10. Lainnya 0,14

(diolah dari BPS tahun 2014)

Berdasarkan  data diatas, terlihat bahwa persentase sumber 
daya air minum pada rumah tangga  yang ada di Indonesia terlihat 
bahwa persentase ledeng hanya sekitar 10,93% jauh lebih rental 
dibandingkan dengan air dalam kemasan (27,66%) ataupun 
sumur terlindungi (22,58%).

• Mahalnya air bersih yang berasal dari ledeng. Selain masih tidak 
meratannya akses air bersih di sebagian besar wilayah Indonesia, 
ternyata harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan 1 m3 
air di Indonesia merupakan harga termahal dibandingkan 
beberapa Negara lain di ASEAN.

Jakarta menempati peringkat tertinggi harga tarif air minum 
(ledeng) yaitu sebesar 0.70 US$/m3 dan yang terendah ditempati 
oleh Kuala Lumpur dengan harga 0.22 US$/m3. Menurut data dari 
LIPI, untuk kebutuhan memasak, mandi, mencuci dan minum 
menghabiskan sekitar 250 liter/orang/hari. Berarti untuk satu 
keluarga (yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak) dalam 1 bulan 
akan akan megeluarkan biaya sebesar (250/100*0.70)*4*30= 21 
US$/bulan. Apabila dikonversikan ke Rupiah (tahun 2010 rata-

menjadi sekitar Rp.1.90.701/bulan pada tahun 2010, untuk 
mendapatkan air bersih. Mahalnya tarif air tersebut tidak diikuti 
dengan baiknya kualitas air dan pelayanannya.

Pertanyaan: 
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1. Jelaskan isu permsalahan kebijakan dalam kasus ini.
2. Jelaskan apa penyebab masalah kebijakan ini muncul?
3. Lakukan analisis peramalan kebijakan, bila kebijakan ini tidak 

segera diselesaikan.
4. Berikan analisis terhadap kasus kebijakan ini, dan jelaskan 

prioritas apakah yang bisa dilakukan aktor-aktor kebijakan 
(sebutkan satu per satu dan jelaskan mengapa) dalam 
penyelesaian masalah ini. 

5. Berikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan terobosan 
bagi penyelesaikan masalahnya. Bagaimana dampak dari 
alternatif kebijakan tersebut dari berbagai aspek (ekonomi, politik, 
sosial budaya, pertahanan, dll);

6. Susunlah pengembangan rekomendasi kebijakan yang dapat 
diimplementasikan secara efektif; 

7. Presentasikan jawaban anda baik dalam makalah tertulis maupun 
presentasi mengenai bagaimana mengatasi masalah dilematis 

terjadi.
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