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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Jalan Ir.  H.  Juanda No.  287 Telepon 022-2516061 (hunting 6 line) Fax:  022-2510731 

Website: http://www.bapeda.jabarprov.go.id 

Email:public@bappeda.jabarprov.go.id 
BANDUNG-40135 

 
 

NOTULEN 

SIDANG/RAPAT   

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Agustus 2022 

WaktuSidang/Rapat : 09.30 WIB s.d. selesai 

Tempat : Zoom Meeting    

PIMPINAN SIDANG/RAPAT   

Pemimpin Rapat 
: Pak Eka (Koordinator Harian Simpul 

KPBU Jabar) 

Narasumber : Bu Zuchrufijati S.T., M.Ars. 

Moderator : Mantisa C. Medimesia 

Pencatat : Simpul KPBU Jawa Barat 

Kegiatan  Sidang/Rapat : Capacity Building KPBU Sesi 2: 

Mekanisme KPBU Solicited 

1. PEMBUKAAN 

Pak Eka: 

 Menyampaikan tentang fungsi Simpul KPBU, progress proyek KPBU di 

Jawa Barat, rencana Capacity Building Simpul KPBU 2022. 

2. PEMBAHASAN 

Bu Zuchrufijati: 

 KPBU Solicited adalah KPBU yang dilaksanakan berdasarkan prakarsa 

dari pemerintah (persiapan dilakukan oleh pemerintah. 

 Dalam sesi ini yang akan dijelaskan 

1. Pemahaman Umum; 

2. Penyiapan Proyek KPBU (yang harus dilakukan pemerintah dalam 

menyiapkan proyek KPBU); 

3. Menyusun Studi Pendahuluan Proyek KPBU; 

4. Prosedur Mengajukan PDF (bantuan Kemenkeu untuk menyusun 

studi kelayakan dan pra studi kelayakan); 

5. Menyusun (Pra) Studi Kelayakan Proyek KPBU. 

 KPBU Solicited  Suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh 

http://www.bapeda.jabarprov.go.id/
mailto:public@bappeda.jabarprov.go.id
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pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk 

dikerjasamakan sehingga proyek harus menarik bagi badan usaha. 

 Proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan 

kesesuaian dengan rencana induk sektor (RPJMD, RTRW atau 

kebijakan pembangunan lain yang ada di pemerintah), kelayakan secara 

ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan 

keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang 

diprakarsai. 

 Solicited: 

- Inisiasi oleh Pemerintah 

- Penyiapan proyek dilakukan oleh pemerintah (penyusunan studi 

pendahuluan, pra studi kelayakan, AMDAL, dokumen transaksi, RfP 

dll) 

- Bisa memperoleh dukungan pemerintah pusat 9(DF dan VGF) 

- Mendapat penjaminan dari pemerintah. 

 Tahap solicited semua dilakukan pemerintah dan melewati tahapan 

penyiapan yang harus dimasukan ke dalam PPP Book. 

 Dokumen lelang KPBU lebih spesifik tidak bisa disamakan dengan 

dokumen lelang yang berlaku di pemerintahan. 

 Badan usaha yang dipilih adalah badan usaha yang dianggap bonafit 

dan memiliki pengalaman dengan sektor proyek. 

 Perencanaan KPBU perlu sesuai kebijakan, tidak semua proyek bisa di 

KPBU-kan perlu ada screening proyek. 

 Tata cara KPBU bisa melihat pada Permen PPN 2/2020. 

 Sektor yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU dmengacu kepada 

Permen PPN No. 4 tahun 2015 

 Screening proyek KPBU 

- Nilai manfaat ekonomi cukup tinggi atau tidak? Jika EIRR tinggi 

masa bisa dilanjutkan untuk screening berikutnya. 

- Evaluasi pengembalian finansialnya (profitabilitas), FIRR sangat 

tinggi bisa langsung b-to-b co/ PD pasar bekerja sama dengan 

developer. Jika FIRR sedikit (untung tetapi sedikit) diperlukan 

bantuan VGF untuk mengurangi biaya investasi yang dikeluarkan 

BU. 

- Jika FIRR tidak bida didongkrak dengan VGF maka keluarlah AP 

(pemerintah mengeluarkan biaya operasional pertahun atau sesuai 

perjanjian untuk membantu meningkatkan pendapatan BU) 



3 
 

- Jika dengan AP masih kurang menarik maka bisa dilakukan dengan 

hybrid finansial, sebagian pembiayaan di biayai oleh loan dan 

sisanya menggunakan KPBU. 

- Jika dengan hybrid juga masih tidak bisa, maka menggunakan 

APBD/APBN. 

 Identifikasi proyek: 

- Setelah ditentukan proyek-proyek yang akan dilaksanakan dengan 

KPBU maka selanjutnya menentukan lingkup KPBU (bagian mana 

yang akan di KPBU-kan) dan identifikasi sumber pendapatan 

(pendapatan dari pengguna sarana/user charge, pendapatan 

ketersediaan layanan, pendapatan lain). 

 Menyusun studi pendahuluan: 

- Analisis kebutuhan 

 Melihat kondisi eksisting dan ketersediaan layanan saat ini 

dikaitkan dengan target capaian sehingga akan terlihat GAP-nya. 

GAP ini yang akan menjadi analisis kebutuhan 

 Kebutuhan harus diproyeksikan sampai 30 tahun mendatang 

karena semakin meningkatnya jumlah penduduk maka 

kebutuhannya pun meningkat 

 Analisa dapat dibuat dari hasil RDS jika di air minum 

- Kriteria kepatuhan 

 Kesesuaian dnegan dokumen perencanaan 

 Kepatuhan terhadap peraturan sektor 

- Menentukan VfM 

Apakah akan lebih menguntungkan jika proyek menggunakan skema 

KPBU? 

- Analisis potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek 

- Rekomendasi dan rencana tindak lanjut 

 Prosedur pengajuan PDF. Dokumen persyaratan 

- Studi Pendahuluan 

- Laporan Hasil Konsultasi Publik 

- Rencana Pengadaan Lahan 

- Penetapan Tim KPBU 

- Surat Pernyataan PJPK 

- Kajian yang memuat referensi internasional atas Proyek KPBU 

sejenis yang telah berhasil 

- Untuk proyek dengan skema AP perlu melampirkan 
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a. dokumen tambahan 

b. Rencana penggunaan skema ketersediaan layanan 

c. Informasi terkait kapasitas fiskal 

d. Bukti adanya komunikasi awal dengan DPRD terkait penggunaan 

AP 

e. Pertimbangan dari Kemendagri terkait penggunaan AP 

3. TANYA JAWAB 

Ahmad Bukhori: 

Pada tahap pendahuluan faktor apa saja bisa masuk menjadi proyek KPBU? 

Jawaban: 

Apakah proyek layak di KPBU-kan atau tidak yang pertama kali dilihat yaitu 

apakah proyek masuk ke dalam sektor yang bisa di KPBU-kan berdasarkan 

Permen PPN no 4 tahun 2015 selain itu untuk proyek-proyek dengan IRR 

tinggi dan memiliki nilai manfaat keuangan dan ekonominya bisa di KPBU-

kan. 

 

Anonim:  

Apakah proyek yang skalanya kecil (lingkup kab/kota) juga berpotensi untuk 

di-KPBU-kan? 

Jawaban: 

Secara prinsip selama saat mengidentifikasi sumber pendapatannya proyek 

tersebut memiliki pendapatan maka bisa menggunakan KPBU, bsebagian 

besar KPBU justru di level kab/kota. Untuk level provinsi lebih kepada 

regional. Contoh KPBU yang berhasil pada level kota yaitu SPAM Semarang 

Barat untuk satu kota maka sangat mungkin. 

 

Handi Sandi Abdullah 

terkait Badan Usaha ini Minimal harus berbentuk PT,CV, UD atau Koperasi? 

Apakah Pemerintah Bisa menunjuk langsung Badan Usaha karena memiliki 

pengalaman terkait proyeknya? 

Jawaban: 

Segala bentuk badan usaha dimungkinkan asalkan badan usaha 

berpengalaman dalam proyek tersebut, boleh bentuknya koperasi 

BUMD/BUMN. Penunjukan langsung tidak bisa, untuk proyek KPBU proses 

pengadaan harus melalui lelang layanan. Kalau penunjukan langsung bukan 

KPBU. 
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4. DOKUMENTASI:  

 

 

 

 


