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PERCEPATAN
PROYEK
KPBU SPAM
BANDAR
LAMPUNG

Penyediaan Akses Air Minum
Perpipaan untuk 10 Juta Sambungan
Rumah merupakan salah satu Major
Project yang perlu dicapai dalam
RPJMN 2020-2024. Sangat penting
untuk mendukung pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Indonesia, terkhusus bagi
beberapa proyek yang skema
pembangunannya adalah
menggunakan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU). Proyek SPAM Bandar
Lampung diharapkan dapat
meningkatkan cakupan pelayanan air
minum bagi masyarakat Bandar
Lampung dari 20% (2015) menjadi
46% (2024) dan peningkatan
sanitasi lingkungan, taraf hidup, dan
kesehatan masyarakat. SPAM Bandar
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Lampung direncanakan akan melayani Kecamatan Rajabasa,
Labuhan Ratu, Tanjung Senang, Kedaton, Way Halim, Sukarame,
Kedamaian dan Sukabumi. Lingkup proyek ini meliputi
pembiayaan dan pembangunan Intake kapasitas 825 lpd,
Instalasi Pengolah Air (IPA) dengan kapasitas 750 lpd, pipa
transmisi, reservoir dengan kapasitas 10.000 m3, dan pipa
distribusi. PDAM Way Rilau selaku PJPK yang telah diubah
menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Way
Rilau, menggunakan bentuk pengembalian tarif secara take or
pay dengan masa konsesi selama 25 tahun. Proyek KPBU SPAM
Bandar Lampung telah beroperasi pada 12 Agustus 2020 oleh PT
Adhya Tirta Lampung sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP).
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Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yang disebabkan
oleh belum selesainya konstruksi infrastruktur sisi hilir yang
menjadi komitmen dari Pemerintah Daerah dan dukungan
pembangunan Jaringan Distribusi Utama sistem Gravitasi
(APBN). Adapun progres pembangunan infrastruktur sisi hilir
adalah sebagai berikut: 1) Telah diselesaikan pembangunan 4
DMA dari 10 DMA sistem Pompa pada Tahap I melalui APBD; 2)
Pembangunan tahap II telah teralokasi sebesar Rp 4,3 Miliar
yang bersumber dari DAK tahun 2022, dibutuhkan pendanaan
sebesar Rp 85 Miliar untuk menyelesaikan keseluruhan tahap ini;
3) Dalam proses penandatanganan PKS untuk Pembangunan
Jaringan Distribusi ke Industri melalui skema B-to-B antara
Perumda Way Rilau dengan PT Cargill yang ditargetkan selesai
konstruksi tahun 2022; serta 4) Progres pembangunan JDU
sistem Gravitasi melalui APBN telah mencapai 87%. Beberapa
alternatif yang dapat digunakan untuk percepatan penyelesaian
infrastruktur hilir antara lain: a) Melalui Pinjaman Daerah
Reguler; b)  Melalui Kontrak Berbasis Angsuran (KBA); c) Adanya
penyesuaian batas atas dan bawah tarif kepada pelanggan; d)
Kerjasama dengan bank daerah dalam melakukan promosi
sambungan rumah ke pelanggan; e) Penunjukkan langsung
kepada BUP sisi hulu untuk melakukan pembangunan
infrastruktur hingga hilir.
 
Terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan secara paralel oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Perumda Way Rilau,
yakni DED sebagai salah satu Readiness Criteria dalam
pengusulan DAK dan kesiapan demand termasuk daftar tunggu
pelanggan sehingga dapat langsung dilakukan penyambungan ke
Sambungan Rumah.



PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN
FASILITAS PDF PROYEK
KPBU RUMAH SUSUN
SEWA TERINTEGRASI
KEK SEI MANGKEI

Rumah Susun Sewa Terintegrasi KEK Sei Mangkei
merupakan proyek KPBU solicited dengan indikasi
bentuk pengembalian investasi melalui tarif yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permukiman
bagi pekerja di kawasan Industri KEK Sei Mangkei
dan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang
akan direlokasi akibat Program Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Utara atau bencana alam di kota
dan kabupaten sekitar. Proyek Rumah Susun Sewa
Terintegrasi KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Desa
Perdagangan II, Kabupaten Simalungun,
direncanakan terdiri dari 3 (tiga) tower rusun, 672
unit  berikut dengan area komersial. Gubernur
Sumatera Utara selaku PJPK akan menggunakan
skema KPBU berupa Design - Build - Finance  -
Operation - Maintenance - Transfer (DBFOMT)
dengan masa konsesi selama 20 tahun serta indikasi
nilai investasi sebesar Rp 1.134 T. Lahan yang akan
digunakan merupakan lahan kosong milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seluas 3,3 Ha.
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Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 telah
dilaksanakan rapat terkait dengan Ekspose
Inception Report Pelaksanaan Project Development
Facility (PDF) Proyek KPBU Rusunawa
Terintergrasi KEK Sei Mangkei, dari hasil
pembahasan rapat ada beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut: 1)
Dibutuhkan sinkronisasi data terkait fasilitas air
minum dan persampahan pada daerah lokasi; 2)
Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan
Kementerian Dalam Negeri terkait dengan
kewenangan PJPK; 3) Diperlukan kepastian
kapasitas fiskal Kab. Simalungun untuk
merencanakan penyediaan infrastruktur
prasarana sarana utilitas umum (PSU) pada
kawasan lokasi proyek; 4) Diperlukan percepatan
regulasi peraturan daerah terkait dengan
penyusunan dan penyesuaian RTRW Kab.
Simalungun; 5) Dibutuhkan koordinasi lebih lanjut
terkait pertemuan khusus yang akan membahas
semua utilitas pendukung yang dibutuhkan pada
pembangunan rusunawa; 6) Mengenai timeline
RDS telah dilaksanakan dari Bulan Mei hingga
Bulan Agustus 2022. Saat ini sedang dilakukan
kajian Real Demands Survey (RDS) dan diharapkan
dari hasil RDS akan menjadi masukan dalam
dokumen studi kelayakan.



Proyek Jalan Tol Semarang - Demak merupakan merupakan salah satu Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol sebagai PJPK. Rencana
pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak memiliki  panjang trase sebesar 27 km dengan
skema pengembalian berupa tarif serta masa konsesi selama 35 tahun. Kehadiran Jalan Tol
Semarang Demak diharapkan dapat mendukung peningkatan konektivitas di wilayah Jawa
Tengah serta untuk menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan di wilayah Demak.
Selain itu, Jalan Tol Semarang Demak ini nantinya akan berfungsi membendung banjir rob
sebagai sistem polder yaitu metode pengendalian banjir rob dengan pembangunan tanggul
laut yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, pintu air dan sistem drainase regional
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan air. Sistem
polder ini akan terintegrasi dengan tanggul-tanggul yang telah dibangun BBWS Pemali-
Juana dan menjadi satu kesatuan sistem yang berfungsi me-manage banjir dan rob. 

PERKEMBANGAN PROYEK JALAN
TOL SEMARANG - DEMAK
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Jalan Tol Semarang - Demak memiliki dua seksi, yakni Seksi 1 (Semarang/Kaligawe-
Sayung) sepanjang 10,69 km merupakan porsi dukungan pemerintah melalui loan oleh
Cexim yang ditargetkan selesai konstruksinya pada tahun 2024 mendatang. Progres seksi 1
untuk pembebasan lahannya baru 11,15% dan belum mulai konstruksi. Sementara untuk
Seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 Km yang merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol
(BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Saat ini Pembangunan Jalan Tol
Semarang - Demak khusus Seksi 2 progresnya telah mencapai 80,63% dengan lahan yang
sudah dibebaskan mencapai 91,8%. Penyelesaian dan pengoperasian jalan tol ini
diharapkan dapat dicapai di Q3 2022 untuk Seksi 2 dan di awal tahun 2024 untuk Seksi 1.



Konstruksi tanggul laut akan dibangun untuk bisa membendung rob hingga setinggi 5,6
meter;
Diperlukan perbaikan tanah pada lokasi konstruksi karena berdasarkan hasil
penyelidikan tanah diketahui bahwa compressible layer (tanah sangat lunak) pada lokasi
konstruksi sangat tebal sampai dengan 50 meter;
Konstruksi yang akan dilakukan nantinya akan menggunakan Penggunaan metode
Prakompresi dengan Drainase Vertikal (PVD). Metode ini akan mengkombinasikan 
 cerucuk dan matras bambu sehingga dapat mengefisiensikan biaya konstruksi sebesar
30-40%;
Rencana nya pembangunan konstruksi Jalan Tol Semarang Demak akan terintegrasi
antara tanggul laut dan jalan tol di atasnya sehingga hal ini juga dapat memberikan
efisiensi dalam hal pelaksanaan pekerjaannya;
Masih adanya sejumlah bidang tanah di Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang
belum bebas. Selain itu juga masih diperlukan pemecahan permasalahan pembebasan
lahan pada tanah yang terindikasi musnah (putusan MA yang mengabulkan gugatan
warna atas pasal 15 ayat 1 Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021) dan dukungan bantuan
dana kerohiman;
Diharapkan proses loan agreement dapat selesai pada Bulan Agustus 2022 sehingga
pekerjaan dapat dimulai pada  Bulan September 2022.

Dalam rangka percepatan persiapan pendanaan untuk proyek ini, pada tanggal 25 – 26 Juli
dilakukan kunjungan lapangan pada seksi 1 yang mendapatkan dukungan pinjaman luar
negeri. Dari kunjungan tersebut diketahui bahwa :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sebagai tindak lanjut diperlukan koordinasi antara Kementerian PUPR,  PT. PP Semarang
Demak selaku badan usaha jalan tol dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan isu -
isu diatas sehingga target pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sejalan dengan
timeline Jalan Tol Semarang - Demak porsi KPBU.



PERKEMBANGAN PROYEK SPAM
REGIONAL PETANGLONG SISTEM
KALIBOYO

Terdapat perubahan pada lokasi intake yang awalnya berada pada Kenconorejo
dipindahkan ke Bendungan Kedunglanggar dikarenakan adanya potensi
pencemaran dari peternakan dan terdapat bulan bulan kering;
Bendungan Kedunglanggar memiliki kapasitas tampungan 4,3 juta m3 sehingga
dapat memenuhi kebutuhan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB);
Bendungan Kedunglanggar saat ini sedang dalam proses penyusunan DED dan
estimasi mulai siap digunakan pada tahun  2027, sehingga estimasi tahap operasi
pada tahun 2028;
Perlu mencantumkan rencana SPAM Petanglong Kaliboyo tahun 2028 pada
RISPAM dan business plan PDAM;
Perlu adanya sosialisasi dan dorongan kepada pelanggan domestik untuk
meningkatkan nilai willingness to connect (wtc) ke air perpipaan.

Pembangunan Proyek KPBU SPAM Regional Petanglong diinisiasi dalam rangka
meningkatkan akses air minum bagi 32.000 sambungan rumah yang tersebar di
Kabupaten Pekalongan 16.000 SR, Kabupaten Batang 4.000 SR, dan Kota Pekalongan
12.000 SR dengan kapasitas sebesar 200 liter/detik dan Kabupaten Batang dengan
kapasitas sebesar 250 liter/detik dari Sungai Boyo. Proyek ini direncanakan akan
melayani kebutuhan air di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang bersumber
dari Sungai Kaliboyo. Ruang Lingkup kegiatan yang direncanakan berupa pembebasan
lahan intake, IPA, dan reservoir offtake serta pembangunan IPA 450 Lpd dan IPA
distribusi. Proyek ini direncanakan akan menggunakan skema KPBU dengan  PT Tirta
Utama Provinsi Jawa Tengah yang bertindak sebagai PJPK dan dalam pelaksanaannya
menggunakan skema BOT (Build - Operate - Transfer) serta pengembalian investasi
berupa tarif. Kementerian PUPR pada tahun 2022 ini memberikan fasilitasi
penyusunan prastudi kelayakan ke PJPK dalam penyiapan proyek ini.

Berdasarkan FGD Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek SPAM Regional Petanglong
Sistem Kaliboyo pada tanggal 26 Juli 2022, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian dalam pelaksanaan penyiapan proyek ini, yaitu:

1.

2.

3.

4.

5.

Diharapkan dengan terbangunnya infrastruktur ini mampu memenuhi kebutuhan air
baku, sehingga pada musim kemarau kuantitas sumber air di wilayah tersebut
tercukupi, dapat  melayani kebutuhan air minum berkualitas dengan harga terjangkau,
berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan
masyarakat terkait penggunaan air bersih.
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DISCLAIMER
Informasi pada setiap artikel belum bersifat mengikat dan bukan keputusan akhir (final).
Redaksi tidak bertanggung jawab atas konten pembahasan. Apabila ada kesalahan atau
kekeliruan akan dilakukan perbaikan.
Setiap informasi yang terdapat dalam artikel adalah untuk tujuan umum dan disediakan
oleh Redaksi Newsletter Kantor Bersama KPBU Indonesia secara aktual dan benar.
Redaksi tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat,
tentang akurasi kelengkapan, kesesuaian, atau ketersediaan ke situs web atau informasi,
produk, jasa, atau gambar terkait yang terdapat pada newsletter ini untuk tujuan apapun.
Setiap ketergantungan yang ditempatkan lain selain pada newsletter ini merupakan di luar
risiko redaksi (risiko pribadi).

Informasi Newsletter Lebih Lanjut:
Sdri. Hanna

0812 9445 8900
(hanya whatsapp)

KETERANGAN

www.kpbu.kemenkeu.go.id

Bapak Jimmy Situmorang
pppindonesia@kemenkeu.go.id

Informasi Fasilitasi Kemenkeu:

Tim Sekretariat Kantor Bersama, 2022

Evaluasi Dokumen Pre-FS

Submit Dokumen FS

Evaluasi Dokumen FS 

Issuing Approval Letter
Procurement

Bid Award

Agreement Signing

Financial Close
Construction
Operation

Proyek Solicited

Identifikasi

Studi Pendahuluan

OBC/Pre-FS
FBC/FS
Tender Preparation

Pre-Qualification 
Request for Proposal
Bid Award
PPP Signing
Financial Close

Construction
Operation

Proyek Unsolicited

Status dalam PPP Book

Tercantum dalam PPP Book

Belum Tercantum dalam PPP Book 

Pernah Tercantum dalam PPP Book

Already Tendered PPP Book
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Link Download
PPP Book 2022

http://www.kpbu.kemenkeu.go.id/
https://flexiwork.bappenas.go.id/~kKGP7
https://flexiwork.bappenas.go.id/~kKGP7

