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KATA PENGANTAR DAN DAFTAR ISI

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya kita diberi
limpahan rahmat dan kemudahan-Nya, sehingga laporan Akhir Kajian Land Value Capture Kota
Semarang dapat terselesaiakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis

dan merumuskan skema Land Value Capture (LVC) di Kota Semarang. Pada dasarnya kajian ini masih
awal dalam menentukan arah (roadmap) pembangunan infrastuktur melalui pendananaan non
pemerintah melalui pendekatan LVC.

Melalui tahapan penysusunan laporan pendahuluan ini dalam struktur penyajian dibagi menjadi 4 bab,
diantaranya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

BAB 3 TANTANGAN DAN SOLUSI

BAB 4 KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

BAB 5 KERANGKA LAND VALUE CAPTURE

BAB 6 REKOMENDASI

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan
informasi, data dan kepercayaan, sehingga dapat menjadi pedoman untuk perencanaan dan kebijakan
kota.
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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
embangunan Infrastruktur yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat
dibutuhkan pendanaan yang besar, sementara dana yang dimiliki pemerintah saat
ini dirasakan belum dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan secara

maksimal. Disamping itu melalui pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh
pemerintah, tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas dan
kuantitas kawasan. Dampak yang ditimbulkan berupa efek pengganda (multiplier effect)
kepada banyak sektor dan kehidupan masyarakat. Diantaranya dapat meningkatkan daya
tarik kawasan, implikasinya adalah pada peningkatan nilai lahan. Pembangunan
infrastruktur yang dilakukan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya lahan di
kawasan tersebut, memberikan potensi sumber pembiayaan pembangunan Infrastruktur
dengan metode Land Value Capture (LVC).

P

Latar Belakang
Dasar Hukum

Maksud, Tujuan Dan Sasaran
Ruang Lingkup

Metodologi
Jangka Waktu

Keluaran
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Pemahaman tentang LVC sendiri dapat didefinisikan sebagai kebijakan pemanfaatan
peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah
di suatu kawasan dengan menggunakan dua basis penerapan yaitu: 1) LVC berbasis pajak
dan 2) LVC berbasis pembangunan.

Pendekatan LVC ini sampai saat ini masih menjadi kajian pada negara-negara yang masih
terkendala akan pembiayaan pembangunan sehingga LVC memiliki potensi untuk
membantu pemerintah dalam menangani persoalan penyediaan infrastruktur akibat
kapasitas yang lemah, anggaran yang terbatas, and kurangnya inovasi.

Tujuan utama LVC sendiri adalah untuk mengembalikan keuntungan dari pembangunan
infrastruktur publik kepada publik. Penerapan pendekatan LVC ini diharapkan dapat
membawa manfaat ekonomi bagi daerah. Dibutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar
pemanfaatan skema LVC. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum mempunyai
regulasi yang mendukung implementasi skema LVC.

Berkenaan dengan kondisi tersebut,
Pemerintah Kota Semarang telah
berupaya mencari berbagai solusi untuk
meningkatkan ketersediaan
infrastruktur perkotaan sekaligus
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat,
akan tetapi upaya yang dilakukan
tersebut masih belum memadai seperti
yang diharapkan. Untuk itu maka sudah
sewajarnya Pemerintah Kota Semarang
lebih mengembangkan pendekatan Land
Value Capture (LVC) sebagai salah satu
inovasi skema pembiayaan selain juga
mendorong adanya Kerjasama Pemerintah-Swasta (public-private patnership).

Oleh karena itu, guna merumuskan permasalahan dan rekomendasi tentang Land Value
Capture (LVC) di Kota Semarang maka Pemerintah Kota Semarang melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang perlu melakukan
penyusunan Studi Land Value Capture (LVC) di Kota Semarang.

LATAR BELAKANG:
 Pembangunan Infrastruktur Pendanaan yang Besar;
 Pembangunan Infrastruktur Memberikan Dampak

Peningkatan Positif;
 Potensi Sumber Pembiayaan Land Value Capture

(LVC);
 LVC Masih Menjadi Kajian Pada Negara yang Masih

Terkendala Akan Pembiayaan;
Dibutuhkan Dukungan Regulasi Sebagai Dasar

Pemanfaatan Skema LVC;
Merumuskan Permasalahan Dan Rekomendasi

Tentang LVC Di Kota Semarang;
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1.2. DASAR HUKUM
Beberapa regulasi terkait diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

a. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 sebagai perubahan Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur;

b. Peraturan Presiden RI Nomor 38  Tahun  2015 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang Tahun 2011 – 2031;

e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;

f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. MAKSUD

Kegiatan penyusunan Studi Land Value Capture (LVC) ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mengkaji Land Value Capture (LVC) di Kota Semarang, terutama terkait
penerapan pendekatan Land Value Capture (LVC) yang dapat membawa manfaat
ekonomi bagi Kota Semarang.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur,

2. Menganalisis penerapan pendekatan Land Value Capture (LVC) dalam pembangunan
infrastruktur,

3. Merumuskan rekomendasi.

1.3.3. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Teridentifikasinya pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang,
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2. Tersedianya identifikasi hasil analisis penerapan pendekatan Land Value Capture
(LVC) dalam pembangunan infrastruktur,

3. Tersedianya dan terumuskannya rekomendasi Land Value Capture (LVC).

GAMBAR NO 1.1. SASARAN KEGIATAN

1.4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan ini adalah :

1. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data teknis (data primer dan sekunder);

2. Melakukan pengolahan data dan kajian terhadap:

a. Regulasi / Peraturan atau pedoman terkait Land Value Capture (LVC);
b. Studi / kajian terdahulu;
c. Studi pustaka/literatur;
d. Testimoni dari pengalaman daerah lain (best practice)

3. Mengidentifikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur;

4. Mengidentifikasi hasil analisis penerapan pendekatan Land Value Capture (LVC)
dalam pembangunan infrastruktur; dan

5. Menyusun rekomendasi hasil Land Value Capture (LVC).
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GAMBAR NO 1.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.5. METODOLOGI
Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini berupa :
inventarisasi, analisis dan diskusi yang secara lebih lanjut dapat berupa:

Desk Study (studi literatur) : best practice, pedoman, literatur studi terdahulu dan
regulasi terkait.

1.6. JANGKA WAKTU
Jangka waktu pelaksanaan Studi Land Value Capture (LVC) di Kota Semarang Tahun
Anggaran 2021 adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR
Dalam kaitannya dengan penyusunan laporan Akhir ini dibagi menjadi 6 bagian (BAB),
diantaranya:

 BAB 1 PENDAHULUAN

 BAB 2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

 BAB 3 TANTANGAN DAN SOLUSI

 BAB 4 KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

 BAB 5 KERANGKA LAND VALUE CAPTURE

 BAB 6 REKOMENDASI
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PENDEKATAN DAN METODOLOGI

2.1. PENDEKATAN
2.1.1. NILAI LAHAN

ilai lahan atau land value adalah suatu penilaian lahan didasarkan pada
kemampuan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan
strategi ekonominya (Darin-Drabkin, 1997). Harga lahan adalah penilaian atas

lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satuan luas pada
pasaran lahan (Sujarto dalam Hasyim, 1995). Nilai lahan dan harga lahan mempunyai
hubungan sistem. Semakin tinggi harga lahan disebabkan karena semakin meningkatnya
kualitas dan nilai strategis suatu lahan. Sehingga Drabkin (1997) mengemukakan bahwa
secara fisik nilai lahan tidak dapat turun/tidak terpengaruh faktor waktu, tidak dapat
dipindahkan, secara kuantitas terbatas, persediaannya tidak dapat ditingkatkan, serta
tidak hanya digunakan untuk tujuan produksi tapi untuk investasi atau sebagai dasar
simpanan. Harga sebidang tanah ditentukan oleh jenis penggunaan lahan diatasnya.

N

Pendekatan
Metodologi
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Harga lahan dalam kadaan sebenarnya dapat digolongkan menjadi harga tanah
pemerintah (Government Land Price) dan harga lahan pasar (Market Land Price).

Menurut Luky dalam Rahadyan (2015), nilai lahan (land value) adalah perwujudan dari
kemampuan sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Sedangkan harga
lahan (land price) adalah salah satu refleksi dari nilai lahan dan sering digunakan sebagai
indeks bagi nilai lahan. Dengan adanya investasi pada lahan secara terus-menerus maka
harga lahan juga meningkat secara non-linier. Hal ini disebabkan karena harga lahan
merupakan harga pasar tidak sempurna (imperfect market), artinya harga lahan tidak
mungkin turun karena tidak berimbangnya supply dan demand (Luky, 1997). Menurut
Cholis dalam Luky (1997), sebidang lahan akan memiliki nilai atau harga yang tinggi
apabila terletak pada lokasi yang strategis (aktifitas ekonomi yang tinggi, lokasi mudah
dijangkau dan tersedia infrastruktur yang lengkap). Harga lahan bergerak turun seiring
jarak dari pusat kota (produktif) ke arah pedesaan (konsumtif). Pada daerah sub-sub
pusat kota, harga lahan tersebut naik kemudian turun mengikuti jarak dan tingkat
aktivitas di atasnya.

Lahan Perkotaan Lahan Perdesaan

Menurut (Andriani, 2016), nilai lahan di perkotaan dan pedesaan berbeda, karena adanya
perbedaan faktor-faktor penentu peningkatan nilai lahan. Pemanfaatan lahan perkotaan
banyak ditentukan oleh faktor-faktor untuk kegiatan perdagangan dan jasa, sedangkan
lahan pertanian faktor penentunya sangat ditentukan oleh tingkat kesuburan lahan untuk
usaha pertanian. Selain itu, jika di perkotaan terjadi perubahan dalam penyediaan sarana
dan prasarana, serta adanya investasi pemerintah dan swasta di kawasan tersebut, maka
hal tersebut menjadi faktor-faktor penentu atas peningkatan harga lahan. Dengan
demikian, harga lahan akan menunjukkan suatu pola, dimana harga lahan suatu kawasan
akan semakin tinggi apabila semakin mendekati lokasi kegiatan fungsional perkotaan.
Dalam pemanfaatan lahan, selalu terdapat persaingan, permintaan terhadap lahan, pola
pemanfaatan lahan kota. Timbulnya persaingan dalam pemanfaatan lahan dipengaruhi
oleh keinginan dan kepentingan dari individu dalam menentukan lahan yang baik,
diantaranya yaitu: lokasi yang strategis, iklim yang baik, view yang bagus, kedekatan
dengan daerah lain karena kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Dalam hal ini harga
lahan memegang peranan yang penting. Harga lahan menentukan permintaan atas lahan
serta mempengaruhi intensitas persaingan untuk mendapatkan lahan (Drabkin dalam
Raeka, 2012).

Sehingga dari teori-teori diatas didapatkan sebuah pemahaman bahwa nilai lahan dan
harga lahan sangat erat kaitannya. Karena semakin tinggi nilai suatu lahan maka semakin
tinggi pula harga lahan tersebut.
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2.1.2. TEORI NILAI LAHAN DAN FAKTOR LOKASI

Kualitas lahan dapat dilihat dari segi kualitas air atau fasilitas air, kesuburan dan
kandungan mineral di dalam lahan tersebut. Selain itu, harga lahan juga dipengaruhi oleh
faktor lokasi suatu lahan sebagaimana dijelaskan dalam model Von Thunen. Dari
beberapa teori lokasi yang ada, teori Von Thunen merupakan teori lokasi klasik yang
mempelopori teori penentuan lokasi berdasarkan segi ekonomi. Von Thunen
mengidentifikasi perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan atas dasar perbedaan sewa
lahan. Von Thunen juga berpendapat bahwa semakin dekat dengan pusat kota/pasar,
maka harga sewa tanah akan semakin mahal dan semakin jauh dari pusat kota/pasar,
maka harga sewa tanah akan semakin rendah. Perkembangan dari teori Von Thunen
selain harga tanah yang tinggi di pusat kota dan makin menurun bila makin menjauh dari
pusat kota, selain itu harga tanah tinggi pada jalan-jalan utama dan makin rendah bila
menjauh dari jalan utama.

Menurut teori Von Thunen (Djojodipuro,1992:149), lokasi pertanian akan berkembang
pada pola tertentu tergantung pada tujuh asumsi:

1. Terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah
pedalamannya dan merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok
yang merupakan komoditi pertanian.

2. Daerah perkotaan tersebut merupakan daerah penjualan kelebihan produksi daerah
pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain.

3. Daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah lain kecuali ke
daerah perkotaan.

4. Daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama (homogenous) dan cocok untuk
tanaman dan peternakan dalam menengah

5. Daerah pedalaman dihuni oleh petani yang berusaha untuk memperoleh
keuntungan maksimum dan mampu untuk menyesuaikan hasil tanaman dan
peternakannya dengan permintaan yang terdapat di daerah perkotaan.

6. Satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu adalah angkutan darat.
7. Biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya sebanding dengan jarak yang

ditempuh. Petani mengangkut semua hasil dalam bentuk segar.

GAMBAR NO 2.1. SKEMA TEORI VON THUNEN PADA LOKASI LAHAN PERTANIAN
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Hadianto dalam Morales (2017)
menerangkan beberapa faktor yang
dianggap berpengaruh terhadap nilai
lahan yaitu jarak terhadap jalan,
drainase, luas tanah, lebar jalan, status
jalan, elevasi, kontur dan bentuk tanah.
Jarak terhadap jalan merupakan jarak
lokasi bidang tanah dengan jalan
terdekat yang ada di sekitarnya, baik itu
jalan lokal, jalan kolektor maupun jalan
arteri primer/sekunder. Hal ini
mengindikasikan akses terhadap lokasi
obyek tanah tersebut. Kontur yang
dimaksud adalah apakah bidang tanah
berkontur datar, bergelombang atau
terasering, sedangkan yang dimaksud
dengan bentuk tanah adalah apakah
bidang tanah berbentuk normal/persegi,
persegi lima/trapesium/lainnya atau
tidak beraturan. Harga suatu lahan juga
dipengaruhi oleh luas dan kualitas lahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor lokasi sangat menentukan
besaran nilai lahan. Penentuan nilai lahan juga dipengaruhi oleh kualitas lahan tersebut
dan faktor ketetanggan dengan lahan sebelahnya. Kualitas lahan yang dimaksud adalah
kualitas air, topografi, kandungan mineral, luas tanah, bentuk tanah. Sedangkan faktor
ketetanggan adalah jarak terhadap jalan, drainase, kedekatan dengan pusat
perbelanjaan.

2.1.3. POLA DAN STRUKTUR NILAI LAHAN

Nilai lahan merupakan penilaian atas
lahan secara ekonomi yang didasarkan
pada kemampuan lahan dalam
produktifitas dan lokasinya. Hal-hal yang
mempengaruhi pola nilai lahan, yaitu nilai
lahan pada umumnya menurun apabila
semakin menjauhi pusat kota dan
aksesibilitas yang tinggi mempengaruhi
nilai lahan di suatu kawasan (Berry dalam
Friedmann, 1979). Dari pendapat tersebut,
dapat dikatakan bahwa jarak dan
aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya perubahan terhadap
nilai lahan. Hal ini didukung oleh penelitian Allonso (1971) mengenai struktur keruangan
kota yang mempengaruhi perbedaan nilai lahan. Tingginya nilai lahan, maka semakin
tinggi pula harga lahan.

Menurut Chapin dalam Raeka (2012) bahwa pola dan struktur nilai lahan kota
dikemukakan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah Pusat wilayah perdagangan
(CBD) mempunyai nilai lahan tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain, wilayah tempat
pusat kerja, pusat perkantoran terletak di sekeliling perbatasan pusat kota mempunyai
nilai lahan tertinggi setelah CBD, diluar kawasan tersebut terdapat kawasan perumahan
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dengan nilai lahan makin jauh dari pusat kota akan semakin berkurang nilainya, pusat-
pusat pengelompokan industri dan perdagangan yang menyebar yang mempunyai nilai
lahan tinggi dibandingkan dengan sekelilingnya biasanya kawasan seperti ini dikelilingi
perumahan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai
lahan di perkotaan semakin dekat dengan pusat kota yang memiliki aksesibilitas tinggi
maka nilai lahan dan harga lahannya semakin tnggi. Namun, semakin menjauhi pusat kota
dengan tingkat aksesibilitas terhadap tempat-tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat
rendah maka nilai lahan dan harga lahannya pun semakin menurun.

2.1.4. FAKTOR PENENTU NILAI DAN HARGA LAHAN

Penentuan nilai lahan tidak terlepas dari
nilai keseluruhan lahan dimana sebidang
lahan itu berlokasi. Oleh karena itu
penentuan nilai lahan mempunyai kaitan
erat dengan lokasi dan pola perubahan
lahannya secara keseluruhan dari suatu
bagian kota. Sehingga selalu ada perbedaan
nilai lahan di masing-masing lokasi (Chapain,
1972). Perbedaan harga lahan di suatu
perkotaan disebabkan karena perbedaan
nilai lahan di kawasan tersebut. Beberapa
faktor yang menentukan harga lahan adalah
sebagai berikut:

A. FAKTOR AKSESIBILITAS

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian
lokasi dan hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai
melalui transportasi (Leksono dalam Parlindungan, 2010). Pembentukan harga lahan
dipengaruhi oleh 6 variabel, salah satunya yang terpenting adalah variabel
aksesibilitas (Dowall, 2004). Aksesibilitas sangat erat kaitannya dengan jarak terhadap
suatu tempat atau kawasan tertentu. Menurut Purbalangi (2010) jarak yang dimaksud
yaitu kemudahan menuju tempat kerja, pusat perdagangan, lokasi terminal terdekat,
tempat-tempat aktivitas lainnya seperti sekolah, klinik pengobatan. Selain itu,
menurut Hadianto dalam Rahadyan (2015) jarak terhadap jalan yang meliputi jarak
lokasi bidang tanah dengan jalan terdekat yang ada di sekitarnya, baik itu jalan lokal,
jalan kolektor maupun jalan arteri primer/sekunder mengindikasikan akses terhadap
lokasi obyek tanah di suatu kawasan.

Nilai lahan yang berlokasi dekat fasilitas umum akan meningkat. Dengan adanya
kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan prasarana umum, akan
meningkatkan kegunaan dan kepuasan yang dapat diberikan oleh satuan luasan lahan,
yang diikuti pula dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga harga lahan
akan meningkat. Lahan yang dekat pasar oleh masyarakat digunakan untuk daerah
pusat kegiatan ekonomi yang akan memberikan pendapatan dan harga sewa yang
tinggi untuk berbagai alternatif penggunaan, seperti industri atau penggunaan lain
yang menguntungkan (Suparmoko, 1989). Menurut Putu dan Ardy (2009)
menyebutkan faktor-faktor lokasi yang mempengaruhi harga lahan, diantaranya
adalah jarak pencapaian ketempat kerja, jarak terhadap CBD, jarak terhadap pusat
perbelanjaan, jarak terhadap terminal lalu lintas terdekat, jarak relative dengan
aktivitas lain yang terdekat, serta kualitas lingkungan disekitarnya.

PENENTU NILAI DAN HARGA LAHAN
 Faktor Aksesibilitas
 Faktor Kondisi Fisik
 Faktor Sosial Ekonomi
 Faktor Kebijakan Pemerintah
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B. FAKTOR KONDISI FISIK

Pemanfaatan suatu bidang lahan
mempunyai kaitan sangat erat
dengan kondisi fisiknya. Kondisi fisik
di suatu kawasan dapat
mempengaruhi tingkat kenyamanan
masyarakat di kawasan tersebut.
Hadianto dalam Andriani (2016)
menerangkan faktor yang
mempengaruhi harga lahan
diantaranya jarak terhadap jalan,
luas tanah, lebar jalan, status jalan, elevasi, kontur dan bentuk tanah. Kontur yang
dimaksud adalah apakah bidang tanah berkontur datar, bergelombang atau
terasering, sedangkan yang dimaksud dengan bentuk tanah adalah apakah bidang
tanah berbentuk normal/persegi, persegi lima atau tidak beraturan. Morales (2017)
mengatakan bahwa penilaian lahan dengan pendekatan keruangan mempunyai
beberapa faktor fisik yang mempengaruhi nilai lahan yaitu bentuk, topografi dan
semua keadaan fisik pada persil tanah. Topografi merupakan gambaran fisik tanah
seperti pemandangan dari suatu lahan (view), kemiringan, rata atau tidaknya
permukaan suatu lahan, ketinggian suatu lahan dibandingkan dengan lingkungannya,
drainase, dan kesuburan. Kondisi topografi ini merupakan salah satu hal yang harus
dipertimbangkan untuk apa suatu lahan akan dikembangkan.

Kondisi topografi erat kaitannya dengan daya dukung suatu lahan untuk penggunaan
lahan tertentu. Selain itu, kondisi topografi yang berbeda-beda juga akan
mempengaruhi kondisi kerentanan terhadap bencana yang berbeda-beda pula di
suatu kawasan. Kualitas daya dukung lahan akan berpengaruh terhadap nilai lahan,
sehingga secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap harga lahan di
kawasan tersebut.

C. FAKTOR SOSIAL EKONOMI

Harga lahan tidak dapat dilepaskan
pengaruhnya dari nilai lahan.
Sehingga, faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan
harga lahan diasumsikan berbanding
lurus dengan nilai lahan. Menurut
Eckert (1990) faktor-faktor yang
mempengaruhinya adalah faktor
sosial dan faktor ekonomi. Faktor
sosial yang  dimaksud adalah terkait
distribusi penduduk, perubahan cita rasa, keamanan dan kenyamanan lingkungan,
sedangkan faktor ekonominya adalah jumlah penduduk, pendapatan penduduk,
tingkat inflasi dan kebijakan ekonomi, serta perkembangan teknologi. Selanjutnya,
dalam jurnal American Institute of Real Estate Appraizers Wolcott dalam Andriani
(2016) mengemukakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi nilai lahan dan
bangunan dua diantaranya adalah faktor ekonomi, yang ditunjukkan dengan
hubungan permintaan dan penawaran dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Faktor sosial yang ditunjukkan dengan karakteristik penduduk yang meliputi jumlah
penduduk, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat kejahatan.
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D. FAKTOR KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dalam penentuan nilai lahan tidak
dapat dipungkiri adanya peran
pemerintah dalam penentuannya.
Sebuah kebijakan akan sangat
berpengaruh terhadap nilai lahan
yang ada di suatu wilayah.
Menurut Australian Goverment
(2016) faktor pemerintah sangat
berpengaruh dalam penentuan
nilai lahan, diantaranya stabilitas
politik, kebijakan tentang
kemudahan dan besarnya IMB,
kemudahan kredit bank, zoning
dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan menurut Wolcott (1987) faktor kebijakan
pemerintah yang berpengaruh adalah kebijakan/peraturan, penyediaan fasilitas
disinilah yang mempengaruhi penilaian terhadap lahan dan pola penggunaannya,
seperti fasilitas keamanan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, jaringan
transportasi, dan peraturan perpajakan. Faktor fisik yang ditunjukkan dalam hal-hal
yang memperlihatkan kondisi lingkungan seperti lokasi dan ketersediaan fasilitas
sosial.

2.2. METODOLOGI
Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh pemahaman tentang
konsep value capture dan pendekatan desain institusional dalam konteks tertentu. Studi ini
menggunakan metode dan sumber data yang berbeda: tinjauan pustaka, studi kasus dalam
bentuk best practice, analisis dokumen, dan diskusi kelompok.

2.2.1. KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan latar belakang berupa: 1) belum maksimalnya pemerintah dalam menyediakan
dana untuk pembangunan infrastruktur, 2) semakin besarnya penyediaan infrastruktur
untuk masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas 3) belum adanya optimasi dalam
menangkap peluang  akan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan
pemerintah. Berdasarkan permasalahan pada 3 (tiga) sektor tersebut maka dapat dibuat
permasalahan utama penelitian yaitu: Pendekatan Land Value Capture / LVC dalam meraih
pendanaan daerah untuk infrastruktur, perlu dikaji bagaimana pendekatan LVC dalam
memberikan potensi sumber pembiayaan pembangunan Infrastruktur di Kota Semarang.

Melalui kerangka pemikiran penelitian ini beberapa identifikasi dan analisis yang pada
akhirnya akan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana pendekatan LVC dalam
memberikan potensi sumber pembiayaan pembangunan Infrastruktur di Kota Semarang?”.
Tahapan berikutnya adalah menentukan sasaran yang akan dicapai dalam kajian ini ada 3
(tiga), diantaranya:

1. Teridentifikasinya potensi dan masalah pembangunan infrastruktur di Kota Semarang

2. Tersedianya identifikasi hasil analisis penerapan pendekatan Land Value Capture (LVC)
dalam pembangunan infrastruktur di Kota Semarang

3. Terumuskannya rekomendasi skema Land Value Capture (LVC) di Kota Semarang
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Sumber: Analisis Konsultan, 2021

GAMBAR NO 2.2.KERANGKA PIKIR KAJIAN

Permasalahan Utama:
Minimnya dana pembiayaan pembangunan Infrastruktur di Kota

Semarang

Tuntutan penyediaan infrastruktur untuk publik
semakin besar dan bertambah secara kualitas dan

kuantitasnya

Pendanaan yang minim jika mengandalkan dari
pemerintah sementara kebutuhan pembiayaan

infrastruktur yang tinggi

Pertanyaan Kajian:
Bagaimana menangkap peluang pendekatan

VC dalam memberikan potensi sumber
pembiayaan pembangunan infrastruktu kota?

Tujuan
Menangkap peluang sumber pembiayaan

pembangunan infrastruktur kota

Literatur
1. Regulasi/Pedoman
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Value Capture

Tantangan

Analisis Regulasi
Analsisi pengalaman (Best Practice)

Solusi

Solusi

Rekomendasi
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2.2.2. KERANGKA ANALISIS

Sub bab pembahasan kerangka analisis merupakan skema penyederhanaan dari tahapan
tahapan analisa yang akan dilakukan dalam kajian ini. Tahapan kerangka analisa dimulai
dari proses input data atau informasi, proses analisis dan terakhir adalah merupakan hasil
atau output dari penelitian ini. Berikut ini adalah gambar skema kerangka analisa
penelitian.

Sumber: Analisis Konsultan, 2021

GAMBAR NO 2.3. KERANGKA ANALISIS KAJIAN

INPUT PROSES OUTPUT

Kondisi Perekonomian
Wilayah

Regulasi dan kebijakan
Pembangunan Infrastruktur

dan Pola Pembiayaan
Pembangunan yang ada

Tantangan Pembiayaan
Infrastruktur

Analisis Perekonomian
Dan Pembiayaan Wilayah

Peluang Dan
Permasalahan Daerah

Dalam Pembiayaan
Infrastruktur Kota

Kesiapan Non Teknis
Peraturan dan

Kebijakan

Best Practice dan Contoh
Penerapan LVC dalam

Pembiayaan Infrastruktur

Rekomendasi

Rumusan Skema LVC
dalam Pendanaan
Infrastruktur Kota

Literatur dan Kajian yang
relevan

Analisis Kebijakan

Analisis Best Practice

Analisis Dan Sintesis
Literatur Dan Kajian Terkait

Implementasi
Kesesuaian model

Best Practice



KAJIAN LAND VALUE CAPTURE KOTA SEMARANG 15

TANTANGAN DAN SOLUSI

3.1. PROFIL TERKAIT KOTA SEMARANG
3.1.1. DEMOGRAFI

erdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Semarang di
Tahun 2020 mencapai 1,653,526 jiwa. Jumlah penduduk terbedar di Kota Semarang
berada pada Kecamatan Pedurungan sebesar 193,151 jiwa atau sekitar 11.68 % dari

total jumlah penduduk di Kota Semarang. Posisi Kecamatan Ngaliyan jumlah penduduknya
mempunyai prosentase sebesar 8,57%. Berdasarkan persebaran penduduk jika dilihat dari
kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana kepadatan tertinggi ada pada Kecamatan
Candisari yaitu sebesar 11,538 jiwa/km2.

B

Profil Terkait Kota Semarang
Tantangan Dan Dampak Utama
Solusi Pembiayaan Pembangunan

Pendekatan Siklus Nilai Manfaat (The Virtuous Value Cycle) Dalam Penerapan LVC & LVRR
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Penduduk berdasarkan pertumbuhannya di Kota Semarang yang dicatat dari Tahun 2010
sampai dengan Tahun 2020 secara keseluruhan rata-rata total adalah sekitar 0,59%. Bila
dirinci berdasarkan pertumbuhan tertinggi ada pada Kecamatan Mijen yaitu sebesar 3,68%
sedangkan terendah ada di Kecamatan Semarang Timur dengan pertumbuhan – 1,16%.

TABEL 3.1 : KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2016

NO KECAMATAN LUAS
(KM2)

PENDUDUK

JUMLAH
(JIWA) %

PERTUMBUHAN
TAHUN 2010-

2020 (%)

KEPADATAN
(JIWA/KM2)

1 Semarang Selatan 5.93 62,032 3.75% (1.11) 10,464
2 Semarang Utara 10.97 117,605 7.11% (0.02) 10,721
3 Semarang Barat 21.74 148,879 9.00% (0.38) 6,848
4 Semarang Timur 7.70 66,302 4.01% (1.16) 8,611
5 Semarang Tengah 6.14 55,064 3.33% (0.88) 8,968
6 Gunungpati 54.10 98,023 5.93% 1.00 1,812
7 Tugu 31.77 32,822 1.98% 1.06 1,033
8 Mijen 57.54 80,906 4.89% 3.68 1,406
9 Genuk 27.39 123,310 7.46% 2.84 4,502

10 Gajah Mungkur 9.07 56,232 3.40% (0.61) 6,200
11 Tembalang 44.20 189,680 11.47% 1.67 4,291
12 Candisari 6.54 75,456 4.56% (0.05) 11,538
13 Banyumanik 25.69 142,076 8.59% 1.00 5,530
14 Ngaliyan 37.99 141,727 8.57% 0.96 3,731
15 Gayamsari 6.18 70,261 4.25% (0.21) 11,375
16 Pedurungan 20.72 193,151 11.68% 0.66 9,322
JUMLAH 373.68 1,653,526 100.00% 0.59 4,425

Sumber:  BPS Kota Semarang, 2021

Sumber: Diolah dari Data Statistik Kota Semarang Tahun 2021

GAMBAR 3.1. GRAFIK JUMLAH DAN PROSENTASE PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2020
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PERTTUMBUHAN PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK

Sumber: Diolah dari Data Statistik Kota Semarang Tahun 2021
GAMBAR 3.2. GRAFIK PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PEDUDUK KOTA SEMARANG

3.1.2. INFRASTRUKTUR KOTA

3.1.2.1. JALAN DAN JEMBATAN

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana
angkutan darat. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran
hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain.  Pada tahun 2020, panjang jalan menurut tingkat
kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota di Kota Semarang adalah sepanjang 839,90 km.
Jika ditinjau menurut jenis permukaan  jalan, 60,84 persen jalan di Kota Semarang  berupa
jalan aspal, 35,61 persen merupakan jalan beton, 1,15 persen merupakan permukaan kerikil
dan 20,21 persen permukaan tanah. Sedangkan bila ditinjau dari kondisi jalan, 39,46 persen
kondisi jalan berkategori baik, 51,23 persen kondisi sedang dan 9,32 persen kondisi rusak.

Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan angka
kecelakaan dan berdampak juga pada akses mobilitas manusia dan barang yang menjadi
terhambat. Dengan terhambatnya mobilitas barang akibat kesulitan akses berdampak juga
terhadap melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari suatu wilayah menjadi terisolir dan
perkembangannya menjadi tertinggal dari daerah lain.

TABEL 3.2 : PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN DI  KOTA SEMARANG 2018–2020

Jenis Permukaan
Jalan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Km % Km % Km %

Aspal 530.09 63.1% 518.68 61.8% 510.97 60.8%
Kerikil 5.00 0.6% 23.63 2.8% 9.67 1.2%
Tanah 17.03 2.0% 19.12 2.3% 20.21 2.4%

Lainnya 287.78 34.3% 278.48 33.2% 299.05 35.6%
Total 839.90 100.0% 839.91 100.0% 839.90 100.0%

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2021 (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)
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Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2021 (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)

GAMBAR 3.3. GRAFIK PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN
DI  KOTA SEMARANG 2018–2020

TABEL 3.3 : PANJANG JALAN MENURUT KONDISI JALAN DI  KOTA SEMARANG 2018–2020

Jenis
Permukaan

Jalan

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Km % Km % Km %

Baik 622.92 74.2% 396.82 47.2% 331.41 39.5%
Sedang 129.13 15.4% 356.15 42.4% 430.25 51.2%
Rusak 17.08 2.0% 44.17 5.3% 78.24 9.3%

Rusak Berat 70.77 8.4% 42.76 5.1% - 0.0%
Total 839.90 100.0% 839.90 100.0% 839.90 100.0%

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2021 (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2021 (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)

GAMBAR 3.4. GRAFIK PANJANG JALAN MENURUT KONDISI JALAN
DI  KOTA SEMARANG 2018–2020
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Datas pada jembatan berisi data mengenai 1) Jumlah Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi dan
Kota di Kota Semarang. Jumlah tersebut merupakan banyaknya jembatan (unit) pada suatu
kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Kewenangan Kota Semarang yang merupakan
prasarana penghubung antar dua jalan yang terpisah karena kondisi geografi di wilayah
tersebut serta di informasikan pula kondisi fisik yang terdiri dari kondisi baik sekali, usak
ringan, rusak perbaika berkala dan rusak Berat.

Adapun penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4 : JUMLAH, PANJANG LEBAR DAN KONDISI JEMBATAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020

STATUS JUMLAH

PANJANG LEBAR KONDISI (JUMLAH/UNIT)

M M BAIK
SEKALI

RUSAK
RINGAN

RUSAK
PERBAIKAN

BERKALA

RUSAK
BERAT

PROVINSI 17 492.70 337.37 12 2 3 0
KOTA 687 8,085.68 3,867.86 356 175 111 45

TOTAL 704 8,578 4,205 368 177 114 45
Sumber: https://data.semarangkota.go.id/

3.1.2.2. SISTEM TRANSPORTASI UMUM

A. TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT

1. TERMINAL

Kota Semarang saat ini tercatat memiliki lima
terminal angkutan penumpang dengan porposi satu
buah terminal tipe A, dua terminal tipe B dan dua
terminal tipe C.  Terminal tersebut antara lain
Terminal Tipe A Mangkang, Terminal Tipe B
Penggaron, Terminal Truk Terboyo, Terminal tipe C
Cangkiran dan Terminal Banyumanik. Selain itu juga
terdapat Terminal Gunung pati sudah beralih fungsi
dan terminal angkot yang ada di Sendawa Pasar
johar. Namun dengan tuntutan terhadap lahan
terminal, terdapat beberapa lahan yang difungsikan sebagai terminal seperti di Ngalian dan
Pasar Johar sebagai pemberhentian Bis Perum DAMRI, wilayah Pudak Payung (Perbatasan
Kabupaten Semarang) dan juga Panjangan.

Selain terminal di atas, juga terdapat beberapa terminal yang ada di beberapa titik
pemukiman maupun pusat bangkitan antara lain.

1. Perumnas Banyumanik
2. Perumahan Puacang Gading
3. PRPP
4. Pudakpayung
5. Rejomulyo
6. Pelabuhan Tanjung Emas
7. Rowosari
8. Krokosono
9. Perumahan Bukit Kencana

10. Rumah Sakit Elisabeth
11. Perumahan Pasadena
12. Puri Maerokoco
13. Perumahan Gedawanng
14. Perumahan Plamongan Indah
15. Perumahan Pucanggading
16. Komplek Industri Candi
17. Perumahan Payung Mas
18. Perumahan Kuasem Rejo

Lokasi terminal tipe A, B dan C di Kota Semarang secara umum diberikan sebagai berikut.
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GAMBAR 3.5. LOKASI TERMINAL TIPE A, B DAN C DI KOTA SEMARANG

Di Kota Semarang juga terdapat angkutan barang yang memiliki jaringan prasarana. Jaringan
prasarana angkutan barang ini lebih banyak diarahkan pada jalan yang memiliki klasifikasi
jalan kelas II. Prasarana jalan yang ada juga dilalui angkutan kontainer terutama yang
melintas di Jalan Arteri Yos Sudarso. Lokasi lain adalah pada lahan area Terminal Terboyo 5,5
hektare. Sedangkan khusus untuk area parkir angkutan barang seluas 3,5 hektare. Terminal
tersebut digunakan khusus untuk angkutan barang dan angkutan kota Bus Rapid Transit
(BRT) Trans Semarang.

TERMINAL TIPE A
MANGKANG

TERMINAL TRUK
TERBOYO

TERMINAL TIPE B
PENGGARON

TERMINAL TIPE C
BANYUMANIK

TERMINAL TIPE C
CANGKIRAN

TERMINAL TIPE C
GUNUNG PATI

TERMINAL ANGKOT
SENDOWO
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2. ANGKUTAN KOTA DAN BRT

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang mempunyai aktivitas yang cukup
tinggi. Kota Semarang memiliki aksesibilitas yang tinggi karena memiliki pelabuhan, bandara
dan sebagai jalur utama mobilitas masyarakat. Sebagai damak dari kebutuhan mobilasasi
orang dan barang maka penyediaan akan angkutan kota sangat diperlukan di Kota
Semarang, dari data trayek / jalur pelayanan angkutan kota dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.

TABEL 3.5 : TRAYEK DAN RUTE ANGKUTAN KOTA DI KOTA SEMARANG

TRAYEK ANGKOT RUTE TRAYEK ANGKOT RUTE
1. Angkot C1

(Oranye Ungu)
Genuk – Johar 8. Angkot C8

(Oranye Putih)
Karangayu-Penggaron

2. Angkot C2
(Merah Abu)

Johar-Kedungmundu 9. Angkot C9
(Oranye Merah)

Johar-Mangkang

3. Angkot C3
(Orange Coklat)

Johar-Penggaron 10. Angkot C10
(Oranye Biru Tua)

Johar – Banyumanik,

4. Angkot C33
(Oranye Kuning)

Johar-Tlogoari 11. Angkot R11
(Kuning putih)

Suratmo-Krayu

5. Angkot C5
(Oranye Biru)

Johar-Tegalwareng 12. Kuning Biru UNDIP-Ngesrep

6. Angkot C8
(Oranye Hijau)

Johar-Sampangan 13. R8 (Kuning ) Ungaran-Patung Kuda

7. Angkot C7
(Oranye Pink)

Johar-Kalipancur 14. R11 (Kuning Coklat) Johar-Citarum

15. R13 (Kuning hitam) Barito-Papandayan

Selain angkot, Anda juga bisa bepergian menggunakan Bus Trans Semarang, berikut daftar
koridor layanan dan jalur rutenya:

GAMBAR 3.6. PETA JALUR RUTE TRANS SEMARANG
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Jalur Rute Trans Semarang
Koridor I (Terminal
Mangkang — Terminal
Penggaron)

 Dari Mangkang : Terminal Mangkang ↔ Pasar Mangkang ↔ Sango
↔ Kawasan Industri ↔ Karanganyar (SMA 8) ↔ Karpet ↔ KTI ↔
Taman Lele ↔ Lapangan Tugu ↔ PLN ↔ RSUD Tugu ↔
Pengadilan ↔ Muradi ↔ Cakrawala ↔ Karangayu ↔ ADA Pasar
Bulu ↔ Pasar Bulu ↔ Tugu Muda (Dekat Lawan Sewu) ↔ Halte
Transit Imam Bonjol ↔ Jalan Kapten Pierre Tendean ↔ Jalan
Pemuda ↔ Halte Transit Balai Kota Semarang – Pandanaran ↔
Gramedia ↔ Simpang Lima ↔ RRI Stasiun (Ahmad Yani I) ↔
Mullo (Milo) ↔ Beruang ↔ ADA Majapahit ↔ BLK ↔
Pedurungan/Samsat ↔ Zebra ↔ Manunggal Jati ↔ Pucang
Gading ↔ Terminal Penggaron.

 Dari Penggaron : Terminal Penggaron – Bitratex ↔ Pucang Gading
↔ Manunggal Jati ↔ Zebra ↔ BLK ↔ ADA Majapahit ↔ Pasar
Gayamsari ↔ Kelinci ↔ Mullo (Milo) ↔ RRI ↔ SPBU (Ahmad
Yani II) ↔ Simpang Lima ↔ Gramedia ↔ Pandanaran ↔ Tugu
Muda ↔ Halte Transit Imam Bonjol ↔ Jalan Kapten Pierre
Tendean ↔ Jalan Pemuda ↔ Halte Transit Balai Kota
Semarang ↔ Pasar Bulu ↔ ADA Pasar Bulu ↔ Karangayu ↔
Cakrawala ↔ Muradi ↔ Pengadilan ↔ RSUD Tugu ↔ PLN ↔
Lapangan Tugu ↔ Taman Lele ↔ KTI ↔ Karpet ↔ Karanganyar
(SMA 8) ↔ Kawasan Industri ↔ Sango ↔ Pasar Mangkang
↔ Terminal Mangkang.

Koridor II (Terminal
Terboyo — Terminal
Sisemut, Ungaran)

 Dari Terboyo : Pool Padi, Terboyo ↔ RSI Sultan Agung ↔ LIK ↔
Kampoeng Semarang ↔ Sawah Besar Kaligawe ↔ Pasar Kobong
↔ Raden Patah ↔ Kota Lama ↔ STIE BPD Jateng ↔ Johar ↔
Balai Kota ↔ Katedral ↔ RSUP Kariadi ↔ Ngaglik ↔ SPBU
Gajahmungkur ↔ Halte Transit Taman Diponegoro/RS Elisabeth ↔
Kagok ↔ Akpol ↔ Don Bosko ↔ Kesatrian ↔ Pasar Jatingaleh
↔ Bukitsari ↔ Ngesrep/Tembalang ↔ Ruko Setiabudi ↔ SPBU
Sukun ↔ Banyumanik ↔ Mega Rubber ↔ Gedawang ↔ BPK
Jawa Tengah ↔ Alun↔alun Ungaran ↔ Sisemut (Terminal
Ungaran).

 Dari Sisemut : Sisemut ↔ Taman Unyil ↔ BPK Jawa Tengah ↔
Pudakpayung – Kodam IV/Diponegoro ↔ Terminal Banyumanik ↔
ADA Setiabudi ↔ TK Srondol ↔ Ngesrep ↔ Gombel ↔ Pasar
Jatingaleh ↔ Kesatrian ↔ Don Bosco ↔ Akpol ↔ Kagok
↔ Halte Transit Taman Diponegoro/RS Elisabeth ↔ Taman
Gajahmungkur ↔ Ngaglik ↔ RSUP Kariadi ↔ RS Wira Bhakti
Tama ↔ Halte Transit Imam Bonjol ↔ Halte Balai Kota ↔ Dinkes
Jateng ↔ Johar ↔ Layur – Stasiun Tawang ↔ Pengampon ↔
Penjaringan ↔ Pasar Kaligawe ↔ Kampoeng Semarang ↔ SMP 4
↔ RSI Sultan Agung ↔ Pool Padi, Terboyo

Jalur Rute Trans Semarang
Koridor III (Pelabuhan
Tanjung Emas — Halte
Elizabeth — Pelabuhan
Tanjung Emas 2021)

 Jalur IIIA : Pelabuhan Tanjung Emas – Jl. Ronggowarsito ↔ Jl.
Pengapon ↔ Jl. R. Patah ↔ Jl. Sayangan ↔ Bubakan ↔ Jl.
Pattimura ↔ Jl. Dr. Cipto ↔ Jl. MT Haryono ↔ Jl. Dr. Wahidin ↔
Jl. Sultan Agung – Halte Transit Kagok – Jl. Diponegoro ↔ Jl.
Pahlawan ↔ Jl. Taman Menteri Supeno (SMAN
1/Taman Indonesia Kaya) ↔ Simpang Lima – Jl. Gajahmada – Jl.
Pemuda Halte Balai Kota – Tugu Muda – Jl. Imam Bonjol – Stasiun
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Poncol — Jl. Kolonel Sugiyono – Stasiun Tawang – Jl. Ronggowarsito
– Pelabuhan Tanjung Emas.

 Jalur IIIB : Pelabuhan Tanjung Emas – Jl. Ronggowarsito ↔ Jl.
Pengapon ↔ Jl. R. Patah ↔ Jl. Letjen Suprapto ↔ Jl. Imam Bonjol
Stasiun Poncol — Jalan Kapten Pierre Tendean ↔ Jl. Pemuda Halte
Balai Kota – Tugu Muda – Jl. Pandanaran – Simpang Lima – Jl.
Pahlawan ↔ Jl. Diponegoro – Halte Transit Taman Diponegoro – Jl.
Sultan Agung ↔ Jl. Dr. Wahidin ↔ Jl. MT Haryono ↔ Bubakan ↔
Jl. Cenderawasih ↔ Jl. Letjen Suprapto ↔ Jl. Kolonel Sugiyono ↔
Stasiun Tawang ↔ Jl. Ronggowarsito – Pelabuhan Tanjung Emas.

Jalur Rute Trans Semarang
Koridor IV (Terminal
Cangkiran — Stasiun
Tawang)

 Dari Terminal Cangkiran : Terminal Cangkiran ↔ Jalan Raya Mijen
↔ Jalan Raya Semarang Boja ↔ Jalan Raya Ngaliyan ↔ Jalan Prof.
Dr Hamka ↔ Jerakah ↔ Krapyak ↔ Kalibanteng ↔ Jalan Jend
Sudirman↔ ADA Siliwangi Pasar Karang Ayu ↔ Jalan
Soegiopranoto ↔ Halte Imam Bonjol Udinus ↔ Halte Balai Kota
↔ Jalan Pandanaran ↔ Halte Simpang Lima ↔ Jalan Gajahmada
↔ Jalan Empu Tantular ↔ Stasiun Tawang

 Dari Stasiun Tawang : Stasiun Tawang ↔ Kota Lama ↔ Stasiun
Poncol ↔ Halte Imam Bonjol Udinus ↔ Jalan Kapten Pierre
Tendean ↔ Halte Balai Kota ↔ Pasar Bulu ↔ ADA Siliwangi Pasar
Karang Ayu ↔ Jalan Jend Sudirman ↔ Kalibanteng ↔ Jalan
Siliwangi ↔ Krapyak ↔ Jerakah ↔ Jalan Prof. Dr Hamka ↔ Jalan
Raya Ngaliyan ↔ Jalan Raya Cangkiran ↔ Terminal Cangkiran

Jalur Rute Trans Semarang
Koridor V (Meteseh —
Bandara — PRPP)

Jalur Rute Trans Semarang Koridor V Operasional Pagi (Jadwal Normal
2021)

 Dari Meteseh : Perumahan Victoria Residence Tembalang ↔ Jalan
Kedungmundu ↔ Jalan Tentara Pelajar ↔ Jalan MT Haryono ↔
Jalan Sriwijaya ↔ Jalan Pahlawan ↔ Simpang Lima ↔ Jalan
Gajahmada ↔ Jalan Pemuda ↔ Jalan Dr.Sutomo ↔ RSUP Kariadi
↔ Jalan Kaligarang ↔ Jalan Pamularsih ↔ Bundaran Kalibanteng
↔ Jalan Siliwangi ↔ Puri Anjasmoro ↔ Bandar Udara
Internasional Achmad Yani ↔ PRPP ↔ Terang Bangsa

 Dari PRPP : Terang Bangsa ↔ Puri Anjasmoro ↔ Jalan Siliwangi ↔
Bundaran Kalibanteng ↔ Jalan Pamularsih ↔ Jalan Kaligarang ↔
RSUP Kariadi ↔ Jalan Dr.Sutomo ↔ Halte Transit Imam Bonjol ↔
Jalan Kapten Pierre Tendean ↔ Jalan Pemuda ↔ Halte Transit
Balai Kota Semarang – Pandanaran ↔ Gramedia ↔ Simpang
Lima ↔ Jalan Pahlawan ↔ Jalan Sriwijaya ↔ Jalan MT Haryono
↔ Jalan Tentara Pelajar ↔ Jalan Kedungmundu ↔ Perumahan
Dinar Mas Tembalang ↔ Bukit Kencana Jaya Tembalang (memutar
taman) ↔ Perumahan Victoria Residence Tembalang

Jalur Rute Trans Semarang Koridor V Operasional Malam (Koridor
Bandara) (18:00 ↔ 24:00 WIB)

 Dari Bandara : Bandar Udara Internasional Achmad Yani ↔ PRPP
↔ Puri Anjasmoro ↔ Pasar Karang Ayu ↔ Jalan Soegiopranoto
↔ Halte Imam Bonjol Udinus ↔ Halte Balai Kota ↔ Jalan
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Pandanaran ↔ Halte Simpang Lima

 Dari Simpang Lima : Halte Simpang Lima ↔ Pandanaran ↔ Jalan
Soegiopranoto ↔ Puri Anjasmoro ↔ Bandar Udara Internasional
Achmad Yani

Jalur Rute Trans Semarang
Koridor VI (Undip
Tembalang — Unnes
Sekaran)

 Dari Undip : RS Nasional Diponegoro ↔ Rusunawa Undip ↔ Jalan
Prof H. Soedarto ↔ Jalan Ngesrep Timur V ↔ Jalan Setiabudi ↔
Pasar Jatingaleh ↔ Jalan Teuku Umar ↔ Jalan Sultan Agung ↔
Memutar di Halte Transit Taman Diponegoro/RS Elisabeth ↔ Jalan
Sultan Agung ↔ Jalan Semeru Raya ↔ Jalan Karangrejo Raya ↔
Jalan Pawiyatan Luhur ↔ Kampus Universitas Katolik
Soegijapranata ↔ Kampus Universitas 17 Agustus
1945 ↔ Akpelni ↔ Jalan Dewi Sartika Raya ↔ Jalan Kolonel HR
Hadijanto ↔ Jalan Sekaran Raya ↔ Kampus Unnes Sekaran,
Fakultas Teknik

 Dari Unnes : Fakultas Teknik Unnes ↔ Jalan Sekaran Raya ↔ Jalan
Kolonel HR Hadijanto ↔ Jalan Dewi Sartika Raya
↔ Akpelni ↔ Kampus Universitas 17 Agustus 1945 ↔ Kampus
Universitas Katolik Soegijapranata ↔ Jalan Pawiyatan Luhur ↔
Jalan Karangrejo Raya ↔ Jalan Semeru Raya ↔ Jalan Sultan Agung
↔ Memutar di Halte Transit Taman Diponegoro/RS Elisabeth ↔
Jalan Sultan Agung ↔ Jalan Teuku Umar ↔ Pasar Jatingaleh ↔
Jalan Setiabudi ↔ Jalan Ngesrep Timur V ↔ Jalan Prof H. Soedarto
↔ Jalan Banyuputih ↔ RS Nasional Diponegoro

Layanan BRT Kota Semarang dilengkapi dengan pelayanan akan angkutan pulik berupa
Feeder Semarang, angkutan feeder ini guna mengintegrasikan antara wilayah/zona yang
tidak terakses oleh BRT sehingga publik semakin mudah dalam menikmati pelayanan BRT.
Adapun sampai saat ini jalur dan rute Feeder BRT sebagai berikut.

Nomor
Koridor Rute Jumlah halte

estimasi Waktu
Nomor Rute

F1
F1A Jalan Panembahan Senopati – RSUD Tugurejo Madukoro –

Suratmo – Gatot Subroto – Jalan Panembahan Senopati 32

05.30
-
17.40
WIB

F1B Jalan Panembahan Senopati – Muradi – Suratmo – Madukoro –
Siliwangi – Gatot Subroto – Jalan Panembahan Senopati 29

F2

F2A
Taman Bangetayu – Kaligawe – Gajah Raya – Dr. Cipto –
Tlogosari – Majapahit – Kedungmundu – Jalan Syuhada – Taman
Bangetayu

33

F2B
Taman Bangetayu – Jalan Syuhada – Kedungmundu – Majapahit
– Tlogosari – MT Haryono – Gajah Raya – Sawah Besar –
Pengapon – Jalan Syuhada

32

F4
F4A Terminal Gunungpati - Bukit Semarang Baru (BSB) - Terminal

Gunungpati - Unnes - Terminal Gunungpati 63

F4B Terminal Gunungpati - Unnes - Terminal Gunungpati - Bukit
Semarang Baru (BSB) - Terminal Gunungpati 63
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B. TRANSPORTASI REL / KERETA API

Semarang memiliki peranan penting dalam sejarah kereta api Indonesia. Di sinilah tonggak
pertama pembangunan kereta api Hindia Belanda dimulai, dengan pembangunan jalan
kereta api yang dimulai dari desa Kemijen menuju desa Tanggung sepanjang 26 Km) dengan
lebar sepur 1435 mm. Pencangkulan pertama dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia
Belanda, Mr LAJ Baron Sloet van den Beele, Jumat 17 Juni 1864. Jalan kereta api ini mulai
dioperasikan untuk umum Sabtu, 10 Agustus 1867.

Pembangunan jalan KA ini diprakarsai sebuah perusahaan swasta Naamlooze Venootschap
Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM) (terjemahan: Perseroan tak
bernama Perusahaan Kereta Api Nederland-Indonesia) yang dipimpin oleh Ir JP de Bordes.
Kemudian, setelah ruas rel Kemijen - Tanggung, dilanjutkan pembangunan rel yang dapat
menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), pada 10 Februari 1870. Semarang
memiliki dua stasiun kereta api: Stasiun Semarang Tawang untuk kereta api kelas bisnis dan
eksekutif, serta Stasiun Semarang Poncol untuk kereta api kelas ekonomi dan angkutan
barang. Kereta api di antaranya jurusan Semarang-Jakarta, Semarang-Bandung, Semarang-
Surabaya, Jakarta-Semarang-Jombang, Jakarta-Semarang-Malang, Semarang-Tegal, dan
Semarang-Bojonegoro.Posisi Kota Semarang yang strategis dengan lokasinya yang berada di
tengah-tengah pulau Jawa memberikan fungsi kota ini sebagai pusat tujuan perlintasan
kereta api menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Sehingga di pelayanan yang diberikan
moda transportasi kereta api di kota ini terdiri atas berbagai pilihan tujuan. Terdapat stasiun
diantaranya: Stasiun Tawang, Stasiun Poncol, Stasiun Bagetayu dan Stasiun Mangkang.

Stasiun Tawan Stasiun Poncol

Stasiun Alas Tua Stasiun Mangkang
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Container Yard Ronggowarsito, Terminal Petikemas Ronggowarsito

 Lokasi : Jln. Ronggowarsito, Semarang
 Luas Wilayah : 1.3 Ha, terpakai 8000 m²
 Daya tampung : 500 Teus
 Pengelola : PT. Kalog / PT. Bumi Kalog /PT. BLP

Layanan dan ketentuan terminal petikemas Ronggowarsito:

 Door to Door
 Station to Door
 Door to Station
 Station to Station

Keunggulan

1. Container Yard Ronggowarsito terletak di Jalan Ronggowarsito.
2. Mudah dijangkau karena sangat dekat dengan Jalan Arteri.
3. Luas lahan -/+ 13.000 m2.
4. Hanya berjarak -/+ 400 m dari Pintu Gerbang Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
5. Mempunyai 2 jalur KA yang bisa memuat 30 GD (60 TEU’s)
6. Jam operasional selama 24 jam.
7. Keamanan 24 jam.

Rencana Pengembangan Terminal Barang

GAMBAR 3.7. RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL BARANG RONGGOWARSITO
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Terminal Tanjung Mas

Kondisi Eksisting

 Kondisi fisik Stasiun Semarang Gudang, emplasemen tergenang oleh banjir rob sehingga
apabila akan difungsikan maka diperlukan pertinggian.

 Tidak ada angkutan dari dan menuju Stasiun Semarang Gudang.
 Jarak antara Stasiun Semarang Gudang ke Pelabuhan sekitar 2 KM.
 Apabila akan dilakukan perbaikan atau pembangunan akses rel, perlu diperhatikan

terkait banjir rob yang sering terjadi di area tersebut.
 Alternatif relasi angkutan Petikemas dari Pelabuhan Tanjung Mas ke arah Jakarta dan

Surabaya.

Rencana Pembangunan

 Dasar Pembangunan : MOU antara PT. Kereta Api Indonesia (persero), PT. Pelindo III,
Prov. Jawa Tengah, Dirjen Perhub Laut dan Dirjen Perkeretaapian.

 Spesifikasi:  Track yang akan dibangun sepanjang ± 3 km dari Stasiun Semarang
Tawang menuju Container Yard TPKS Semarang.

Benefits

 Memangkas waktu tempuh Arus Logistik menjadi  7 jam dari 10 jam melalui Jalan Raya.
 Mengurangi beban angkut Jalan Raya lintas Semarang- Surabaya-Jakarta.
 Memperlancar arus logistk dari dan ke Jawa Tengah khususnya bagian Utara

Profits

 Peningkatan Pendapatan Angkutan Barang PT. Kereta Api Indonesia (persero),
khususnya Daop 4 Semarang.

 Lebih Safety dan Efisien

C. TRANSPORTASI UDARA (BANDARA UDARA)

Bandar Udara Achmad Yani (SRG) adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kota
Semarang Jawa Tengah. Nama bandara ini diambil dari salah satu nama pahlawan revolusi
Indonesia, Achmad Yani. Pada awalnya Bandara Achmad Yani adalah pangkalan udara TNI
Angkatan Darat, dahulu lebih dikenal dengan Pangkalan Udara Angkatan Darat Kalibanteng.
Namun karena peningkatan frekuensi penerbangan sipil, maka pada tanggal 1 Oktober 1995,
Bandar Udara Achmad Yani Semarang menjadi salah satu Bandar Udara di bawah PT Angkasa
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Pura. Bandara Achmad Yani berubah menjadi bandara internasional pada tahun 2004
setelah Garuda Indonesia membuka rute Semarang - Singapura.

Pada tanggal 6 Juni 2018 terminal baru bandara Ahmad Yani dioperasikan. Pada
tanggal 7 Juni 2018 terminal baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Rencana masa depan, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani nantinya akan memiliki
fasilitas berikut ini: 1) Perpanjangan Runway sepanjang 2.800 meter yang mampu
didarati Airbus A330 NEO dan Airbus A330, 2) Pembangunan Akses Light Rapid
Transit LRT Kota Semarang, Bandara menuju Pasar Bulu, 3) Pembangunan Akses Jalan Layang
Bandara.

Kategori bandara : Internasional

Kelas bandara : Kelas IB

Pengelola bandara : PT. Angkasa Pura I

FASILITAS SISI UDARA

Runway (54 F/D/X/T) : 2680 m x 45 m(120600 m2)

Taxiway (51 R/D/X/T) : 140 m x 15 m(2100 m2)

Apron (27 F/D/X/T) : 296.24 m x 98 m(29031.52 m2)

Pesawat Terbesar : 5 PESAWAT JENIS B-737 / F-100; 2 PESAWAT
JENIS CN-235, 2 HELICOPTER

FASILITAS SISI DARAT
Terminal : 5546 m2

Kargo : 99 m2

D. TRANSPORTASI LAUT

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Pelabuhan Tanjung Emas (terkadang ada yang menulis Tanjung Mas), dikelola oleh PT
PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO), diresmikan pada tahun 1985. Pelabuhan ini
merupakan satu-satunya pelabuhan di Kota Semarang. Pelabuhan Tanjung Emas ke arah
Tugu Muda Semarang berjarak sekitar 5 km atau kira-kira 30 menit dengan kendaraan
sepeda motor/mobil.
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Fasilitas Dermaga pada pelabuhan ini: Nusantara, Pelabuhan dalam II, Dermaga Gd VII, DUKS
PLTU, DUKS Pertamina, DUKS BEST serta DUKS Sriboga. Pelabuhan Tanjung Emas juga
didukung dengan peralatan: Kapal Tunda, Kapal Pandu, Kapal Kepil, Gudang, Lapangan
Penumpukan dan alat Bongkat, serta dengan pelayanan meliputi: Pelayanan Kapal,
Pelayanan Barang, Pelayanan Terminal, Palayanan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik.

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
sebelumnya bernama Pelabuhan
Semarang, yang dahulu berupa sungai
kecil atau Kali Semarang yang menjadi
satu-satunya urat nadi pengangkutan
barang-barang dengan perahu dari dan
ke kapal samudera yang berlabuh di
lepas pantai. Pada menara suar
pelabuhan Semarang tertera Tahun
1874, dapat menunjukkan bahwa
pelabuhan Semarang berdiri pada abad
ke-19. Walaupun sudah ada
penambahan fasilitas pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Semarang masih terbatas untuk
disandari kapal-kapal berukuran besar. Pada masa itu, yang bisa merapat / bersandar di
Dermaga Nusantara maksimum kapal-kapal dengan draft = 5 m atau berukuran ± 3.500 Ton
bobot mati (Dwt). Sedang kapal-kapal dengan draft > 5 m masih harus berlabuh diluar
pelabuhan atau dilepas pantai yang jaraknya ± 3 mil dari dermaga. Karena itu dikenal sebagai
Pelabuhan REDE. Sejak 1970, arus kapal dan barang yang melalui Pelabuhan Semarang
cenderung semakin meningkat setiap tahun. Menurut data tahun 1970-1983 kenaikan arus
barang rata-rata tiap tahun yaitu 10% lebih. Mengingat keterbatasan fasilitas pelabuhan
seperti kedalaman dan lebar alur/ kolam yang tidak memadai untuk masuk / keluarnya
kapal-kapal samudera, maka Pemerintah menetapkan untuk mengembangkan Pelabuhan
Semarang.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negera yang bergerak dalam
bidang jasa kepelabuhanan. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memiliki
tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam mengelola pelabuhan umum pada 7 wilayah
propinsi Indonesia, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. PT Pelindo III (Persero)
memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan
tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo III mampu menggerakkan
dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Sebagai salah satu cabang perusahaan Pelindo III, Pelabuhan Tanjung Emas juga memiliki
peran penting dalam sektor perdagangan dan ekonomi wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
dan sekitarnya. Demi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan produktifitas
pelabuhan, saat ini Manajemen Pelabuhan Tanjung Emas sedang giat melakukan
modernisasi pelabuhan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pentingnya peran pelabuhan
dalam suatu sistem transportasi saat ini semakin cepat dengan terbukanya akses global yang
memungkinkan tumbuh kembangnya kerja sama antara daerah maupun internasional.
Dalam sistem tersebut, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran
muatan angkutan laut dan darat, selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar
moda transport yang dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu daerah atau
wilayah. Dengan melihat fenomena pentingnya pengembangan pelabuhan dan dalam rangka
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memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
memiliki konsep rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang disebut
dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). RIP ini kemudian disahkan dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor : PM 18 Tahun 2013. menurut peraturan ini. RIP dibagi
mennjadi tiga tahap :

a. Jangka pendek (tahun 2012 - 2017)
b. Jangka menengah (tahun 2012 - 2023)
c. Jangka panjang (tahun 2012 - 2030)

3.1.2.3. AIR MINUM

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang dapat
dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu: 1

1) peningkatan air minum;
2) penyelenggaraan pendanaan;
3) peningkatan kapasitas dan penerapan perundang-undangan;
4) pemenuhan kebutuhan air baku;
5) peningkatan peran dan kemitraan badan kelembagaan; penyelenggaraan usaha dan

masyarakat;
6) penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

Jumlah pelanggan PDAM di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Tahun 2020 tercatat sebanyak 174 042 pelanggan PDAM di Kota Semarang meningkat
0,83 persen disbanding jumlah pelanggan PDAM tahun 2019. Jumlah air yang disalurkan oleh
PDAM Kota Semarang sepanjang tahun 2020 sebanyak 51 241 168 m3 atau senilai Rp 279
762 952 274 rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 53
739 007 m3 atau senilai 232 567 081 113. Berdasarkan sumber air yang ada di PDAM Kota
Semarang terdiri dari:

Sumur Artetis (Artetisian Wells), yaitu: 1) Sumur Artetis Kota (27 L/dt), 2) Sumur
Pegunungan Wilayah Barat W1 – W14 (160 L/Dt), 3) Sumur Pegunungan Wilayah Timur E1-
E15 (350 L/Dt).

Sumber Alam / Mata Air (Water Spring) ada di: 1) Kalidah Besar (40 L/Dt), 2) Ancar (25
L/Dt), 3) Moedal Besar (130 L/Dt), 4) Moedal Kecil (40 L/Dt), 5) Lawang (45 L/Dt) dam 6)
Lawang II (40 L/Dt).

Berdasarkan data untuk Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant) ada pada: 1) IPA
Kaligarang I (623 L/Dt), 2) IPA Kaligarang II (80 L/Dt), 3) IPA Kaligarang III (282 L/Dt), 4) IPA
Kaligarang IV (60 L/Dt), IPA Pucanggading (60 L/Dt) dan 5) IPA Kudu (1.250 L/Dt).

1 Peraturan Walikota Semarang Nomor 3A, Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Ksdp Spam) Kota Semarang Tahun 2016-2021
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GAMBAR 3.8. SUMBER MATA AIR DAN AREA PELAYANAN PDAM TIRTA MOEDAL

3.1.3. POTENSI PEREKONOMIAN KOTA

3.1.3.1. PDRB KOTA

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dri Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan
memperhatikan sektor-sektor dominan yang berkembang. PDRB merupakan instrumen pokok untuk
memahami kondisi perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 17 sektor perekonomian utama

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan
K. Jasa Keuanga
L. Real Estat
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa Lainnya
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PDRB Kota Semarang pada Tahun 2020 atas dasar harga berlaku (DHB) sebesar Rp.
189,256,241.77 (dalam Juta) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp.
137,951,302.07(dalam Juta).

PDRB Kota Semarang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL NO. 3.1. PDRB KOTA SEMARANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN
USAHA (JUTA RUPIAH), 2020

KATEGORI LAPANGAN USAHA 2020**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,618,514.83
B Pertambangan dan Penggalian 359,638.42
C Industri Pengolahan 54,201,774.02
D Pengadaan Listrik dan Gas 214,511.11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 147,616.51
F Konstruksi 49,338,620.39
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 25,369,744.42
H Transportasi dan Pergudangan 4,425,259.11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,399,816.43
J Informasi dan Komunikasii 18,085,774.14
K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,160,140.91
L Real Estate 5,395,036.91

M,N Jasa Perusahaan 1,372,871.10
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,841,971.38
P Jasa Pendidikan 5,692,550.60
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,662,645.40

R,S,T,U Jasa lainnya 1,969,756.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 189,256,241.77

**      Angka sangat sementara

Sumber: Data Statistik DDA Kota Semarang Tahun 2021

TABEL NO. 3.2. PDRB KOTA SEMARANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN
USAHA (JUTA RUPIAH), 2020

KATEGORI LAPANGAN USAHA 2020**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ 1,112,416.42
B Pertambangan dan Penggalian 173,672.37
C Industri Pengolahan 36,143,142.48
D Pengadaan Listrik dan Gas 174,545.29
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 123,384.53
F Konstruksi 34,183,828.86
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 19,669,323.68
H Transportasi dan Pergudangan 3,233,549.39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,876,805.98
J Informasi dan Komunikasii 18,654,022.04
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,454,457.99
L Real Estate 4,325,012.95

M,N Jasa Perusahaan 897,882.16
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,033,269.74
P Jasa Pendidikan 3,354,187.94
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,094,104.03

R,S,T,U Jasa lainnya 1,447,696.22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 137,951,302.07

**      Angka sangat sementara

Sumber: Data Statistik DDA Kota Semarang Tahun 2021
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A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying
C Industri Pengolahan/ Manufacturing
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management
and Remediation Activities

F Konstruksi/ Construction

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and Motorcycles

H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities
L Real Estate/ Real Estate Activities

M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence;
Compulsory Social Security

P Jasa Pendidikan/ Education

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities

R,S,T,U Jasa lainnya/ Other Services Activities

GAMBAR 3.9. PROPORSI TIAP SEKTOR PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) MENURUT
LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak peningkatan pendapatan juga
berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian
daerah yang ada, semakin besar pula PDRB dan PAD, sehingga mampu meningkatkan
keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tabel 3.3. menjelaskan
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2018-2020. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019
mempunyai pertumbuhan positif dengan rata-rata 6% akan ttetapi pada Tahun 2020 terjadi
penurunan yang signifikan dengan penurunan sampai -1,61%.
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TABEL NO. 3.3. PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010, 2018-2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun

2018 2019 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,99 2,01 2,10
B. Pertambangan dan Penggalian -8,36 15,77 2,49
C. Industri Pengolahan 4,59 8,29 0,53
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,41 5,96 1,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,60 5,40 2,24
F. Konstruksi 6,20 5,27 -4,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,18 5,82 -4,15
H. Transportasi dan Pergudangan 7,95 10,13 -39,43
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,32 5,25 -14,75
J. Informasi dan Komunikasi 12,26 11,38 20,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,24 3,06 1,69
L. Real Estate 6,10 5,76 -0,31
M, N. Jasa Perusahaan 10,71 9,50 -4,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,69 3,91 -1,33
P. Jasa Pendidikan 10,77 3,39 -0,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,07 1,56 2,38
R,S,T,U. Jasa Lainnya 9,56 9,14 -15,80
PDRB 6,48 6,81 -1,61

Sumber: Data Statistik DDA Kota Semarang Tahun 2021

Sumber: Data Statistik DDA Kota Semarang Tahun 2021

GAMBAR 3.10. GRAFIK PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010,
2018-2020

Selama 3 tahun terakhir (2018-2020) struktur perekonomian Kota Semarang didominasi oleh
5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1) Industri Pengolahan; 2) Konstruksi; 3)
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 4) Informasi dan
Komunikasi; dan 5) Jasa Keuangan dan Asuransi . Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-
masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Semarang.
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TABEL NO. 3.4. DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (PERSEN) SEKTOR PDRB
LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2018-2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga

Konstan (Persen)
2018 2019 2020

A. Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 0.81 0.78 0.81
B. Pertambangan dan Penggalian 0.11 0.12 0.13
C. Industri Pengolahan 25.29 25.64 26.20
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.12 0.12 0.13
E. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang 0.09 0.09 0.09
F. Konstruksi 25.99 25.61 24.78
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14.77 14.64 14.26
H. Transportasi dan Pergudangan 3.69 3.81 2.34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.29 3.24 2.81
J. Informasi dan Komunikasi 10.61 11.06 13.52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3.97 3.83 3.95
L. Real Estate 3.13 3.09 3.14
M. N. Jasa Perusahaan 0.65 0.67 0.65
O. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.00 2.92 2.92
P. Jasa Pendidikan 2.48 2.40 2.43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.80 0.76 0.79
R.S.T.U. Jasa Lainnya 1.20 1.23 1.05
PDRB 100.00 100.00 100.00

Sumber: Data Statistik DDA Kota Semarang Tahun 2021

Sumber: Data Statistik DDA Kota Semarang Tahun 2021

GAMBAR 3.11. GRAFIK DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (PERSEN) SEKTOR PDRB
LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2020

3.1.3.2. PENERIMAAN DAERAH KOTA SEMARANG

Berdasarkan data laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang Tahun
2019, total pendapatan Kota Semarang pada 2018 menembus Rp 5,09 triliun. Adapun
pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi
senilai Rp 2,52 triliun atau 49% dari total pendapatan 2018.
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Sementara itu, dana perimbangan yang diterima daerah ini senilai Rp 1,82 triliun atau
sebesar 35% dari total pendapatan daerah. Komponen lain-lain pendapatan yang sah
berkontribusi paling rendah, yaitu Rp 761 miliar atau sebesar 15%.

TABEL NO. 3.5. PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

URAIAN PENDAPATAN DAERAH JUMLAH (RP)
% TERHADAP
PENDAPATAN

DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,516,646,593,000 49.41%
Hasil Pajak Daerah 1,826,948,813,000 35.87%
Hasil Retribusi Daerah 277,142,244,000 5.44%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 38,119,335,000 0.75%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 374,436,201,000 7.35%
DANA PERIMBANGAN 1,815,306,258,000 35.64%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 141,348,249,000 2.78%
Dana Alokasi Umum 1,299,131,994,000 25.51%
Dana Alokasi Khusus 374,826,015,000 7.36%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 761,488,610,000 14.95%
Pendapatan Hibah 110,068,440,000 2.16%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 560,360,000,000 11.00%
Dana Insentif Daerah 91,060,170,000 1.79%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 5,093,441,461,000

Sumber: laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang Tahun 2019

Sumber: laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang Tahun 2019

GAMBAR 3.12. GRAFIK PROSENATASE DISTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018
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TABEL NO. 3.6. PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 - 2020

URAIAN PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH (RP)

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,516,646,593,000 2,159,409,774,000 2,516,646,593,000
Hasil Pajak Daerah 1,826,948,813,000 1,438,081,250,000 1,826,948,813,000
Hasil Retribusi Daerah 277,142,244,000 269,702,349,000 277,142,244,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 38,119,335,000 41,066,960,000 38,119,335,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 374,436,201,000 410,559,215,000 374,436,201,000
DANA PERIMBANGAN 1,815,306,258,000 1,800,267,767,000 1,815,306,258,000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 141,348,249,000 172,451,167,000 141,348,249,000
Dana Alokasi Umum 1,299,131,994,000 1,288,423,920,000 1,299,131,994,000
Dana Alokasi Khusus 374,826,015,000 339,392,680,000 374,826,015,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 761,488,610,000 789,571,539,000 761,488,610,000
Pendapatan Hibah 110,068,440,000 120,420,375,000 110,068,440,000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 560,360,000,000 585,707,338,000 560,360,000,000

Dana Insentif Daerah 91,060,170,000 83,443,826,000 91,060,170,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 5,093,441,461,000 4,749,249,080,000 5,093,441,461,000

Sumber: laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang

Sumber: laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang

3.1.3.3. BELANJA DAERAH

Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Belanja
daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun
setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah
dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah
daerah.

Terdapat 2 (dua) pos untuk belanja daerah, diantaranya belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Untuk anggaran belanja tidak langsung pada Tahun 2018 mempunyai anggarran
sebesar 1,9 T dengan prosentase sebesar 37% dari total bekanja daerah. Sedangkan untuk
belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal
mempunyai anggaran sebesar 3,3 T atau 63%. Berikut tabel dan grafik dari anggaran belanja
di Kota Semarang pafda Tahun 2018.
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TABEL NO. 3.7. BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

BELANJA DAERAH JUMLAH (RP)
% Terhadap Belanja

Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,944,977,120,000.00 37.00%
Belanja Pegawai 1,747,382,778,000.00 33.24%
Belanja Hibah 170,425,342,000.00 3.24%
Belanja Bantuan Sosial 22,169,000,000.00 0.42%
Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 0.10%
BELANJA LANGSUNG 3,311,115,669,000.00 63.00%
Belanja Pegawai 118,288,488,515.00 2.25%
Belanja Barang Jasa 2,140,356,372,920.00 40.72%
Belanja Modal 1,052,470,807,565.00 20.02%
JUMLAH BELANJA DAERAH 5,256,092,789,000.00

Sumber: laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang Tahun 2019

Sumber: laporan realisasi  anggaran  pendapatan dan belanja Kota Semarang Tahun 2019

GAMBAR 3.13. GRAFIK PROSENATASE DISTRIBUSI BELANJA DAERAH TAHUN 2018

3.1.3.4. ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI TIAP OPD

TABEL NO. 3.8. ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI TIAP OPD TAHUN 2018-2020

OPD Kota Semarang Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 12,222,267,000 16,090,744,000 19,145,744,000
Dinas Pekerjaan Umum 643,798,549,000 426,206,568,000 320,049,749,000
Dinas Penataan Ruang 423,575,000,000 303,211,655,000 232,835,354,000
Dinas Perhubungan 138,700,000,000 197,233,431,000 231,551,063,000
Bappeda 12,222,267,000 16,090,744,000 19,145,744,000
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 96,786,340,000 98,918,385,000 103,048,980,000
Badan Pendapatan Daerah 16,741,675,000 23,384,233,000 18,735,390,000
Total 1,344,046,098,000 1,081,135,760,000 944,512,024,000
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GAMBAR 3.14. GRAFIK ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI TIAP OPD TAHUN 2018-2020

3.1.3.5. PROYEK INFRASTRUKTUR KOTA SEMARANG

A. PROYEK SPAM SEMARANG BARAT

Proyek SPAM Semarang Barat yang
dibangun di kawasan Jatibarang, Kota
Semarang, tersebut dibiayai bersama-sama
antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota
Semarang, dan pihak swasta. “Skema Kerja
sama Pemerintah Republik Indonesia
dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Bidang
Investasi Air Bersih merupakan kali
pertama dilakukan di Kota Semarang ini,”
tutur Hendi. Dia mengungkapkan, proyek
KPBU SPAM Semarang Barat ini menelan total nilai pekerjaan (investasi) sebesar Rp1,15
triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp417 milyar di antaranya merupakan proyek
IPAM Jatibarang dengan kapasitas 1.000 liter per detik. “Proyek ini sangat prestisius
(bergengsi) dan keberadaanya sangat ditunggu-tunggu oleh warga Semarang,” katanya.
Selesainya proyek ini merupakan kerja sama Kementerian Keuangan, Kementerian
PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota, PDAM Tirta Moedal serta PT
Air Semarang Barat (ASB).

B. PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
menggunakan skema Kerja Sama Badan
Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Jalan tol
dengan panjang 26,7 km ini terbagi
menjadi dua seksi, yakni Seksi 1
Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang
10,39 km porsi pemerintah dengan
kebutuhan biaya Rp10,56 triliun.
Sementara Seksi 2 (Sayung-Demak)
sepanjang 16,31 km porsi Badan Usaha
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Jalan Tol (BUJT). Saat ini Seksi 1 masih dalam proses lelang dan direncanakan akan mulai
konstruksi pada januari 2022 serta ditargetkan selesai November 2024. Sementara Seksi
2 sudah konstruksi dengan progres 41,63 % dan ditargetkan selesai Juni 2022.

C. PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA)

Pembangunan pembangkit listrik tenaga
sampah (PLTSa) yang sedang dalam masuk
proses Final Business Case (FBC).
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kota Semarang, setiap harinya TPA
Jatibarang mampu menampung 750–800
ton sampah. kawasan PLTSa tersebut akan
menggunakan sekitar 15 hektare lahan di
TPA Jatibarang

3.2. TANTANGAN DAN DAMPAK UTAMA
Sektor Deskripsi Global Deskripsi Lokal

Pentingnya infrastruktur perkotaan dan transportasi
Tantangan Tingginya urbanisasi di Indonesia

berdampak pada tingginya
kepadatan kota, baik pada aspek
populasi maupun pada aspek
pemanfaatan lahan, atau disebut
sebagai konurbasi (conurbations).

jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1,65
juta jiwa

Pertumbuhan Penduduk 2

Tahun
2015

Tahun
2016

Tahun
2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun
2020

0.6 0.5 0.5 0.5 1.6 0.6

Dampak Peningkatan konurbasi dapat
mendorong kemacetan lalu lintas.
infrastruktur transportasi umum
dinilai terlalu mahal jika hanya
didanai oleh pendapatan tiket
penumpang.

 kecenderungan sebaran penduduk Kota
Semarang mengarah kearah pinggiran seperti
di (Kecamatan Pedurungan, Tembalang,
Banyumanik dan Ngaliyan).
 masyarakat cenderung menggunakan

kendaraan pribadi, sehingga jalan tidak bisa
menampung perkembangan transportasi.

Kendala Fiskal
Tantangan Rasio penerimaan pajak Pemerintah

relatif lebih rendah dibandingkan
dengan negara-negara tetangganya

Proyek strategis di Kota Semarang ada 18
program kegiatan (Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2019), memerlukan

2 BPS 2021
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Sektor Deskripsi Global Deskripsi Lokal
di kawasan sehingga berpotensi
Meningkatkan beban pajak.

biaya mencapai Rp. 27,51 T.

Dampak Terbatasnya kemampuan fiskal
daerah, memaksa pemerintah
daerah untuk memutar otak guna
mencari alternatif pembiayaan dan
salah satu skema pembiayaan
alternatif

Perlu pembiayaan kreatif, tidak hanya
bergantung APBD dan APBN. Dari pusat
menunggu bagaimana Pemda bisa menyiapkan
proyek daerah

Kelayakan proyek
Tantangan Penilaian kelayakan terhadap

seluruh proyek transportasi
umumnya hanya terfokus pada
aspek pendapatan tiket (farebox
revenue), pendapatan di luar tiket
(non-farebox revenues),
penghematan waktu dan
penghematan penggunaan jumlah
kendaraan, dan cenderung
mengabaikan motivasi utama
(fundamental) pembangunan
infrastruktur transportasi umum.

Kendala kurangnya ketersediaan anggaran
pemerintah daerah untuk meyediakan
kebutuhan infrastruktur (Khususnya transportasi
umum), sehingga terdapat terjadi pengurangan
anggaran melalui mekanisme rasionalisasi
anggaran.
Contohnya penyediaan feeder BRT Trans
Semarang yang baru dapat dianggarkan sebanyak
22 unit, padahal dalam kajian pelayanannya
dibutuhkan 55 unit feeder untuk mendukung
operasional BRT Trans Semarang 3.

Dampak Proyek infrastruktur (transportasi
umum), berpotensi mendorong
peningkatan aspek ekonomi lainnya
seperti:
 Lahan dapat dimanfaatkan lebih

optimal, mendorong peningkatan
efisiensi dan produktivitas
ekonomi, dan
 Peningkatan konektivitas

transportasi berdampak terhadap
peningkatan akses pemberi kerja
terhadap mereka yang
membutuhkan pekerjaan.

 Proyek infrastruktur dengan nilai investasi
tinggi dan strategis. Pemerintah Kota Semarang
perlu mengkaji risiko–risiko tiap instrumen
sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan
politik lokal.
 Proyek – proyek ifrastruktu yang termasuk

strategis harus punya sisi visibility segi
financial. Sehingga proyek bisa ditawarkan ke
swasta.

Ego sektoral dalam pemerintahan
Tantangan  Dalam konteks Indonesia,

tantangan pada aspek peraturan
bertumpu pada dua hal, 1) begitu

Proyek infrastruktur kota umumnya melibatkan
dan menjangkau lebih dari satu otoritas
administratif, OPD, DPRD dan masyarakat.

3
2019, Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional Di Kota Semarang (A Artiningsih dkk)
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Sektor Deskripsi Global Deskripsi Lokal
banyaknya peraturan, dan  2)
adanya tumpang tindih antara
satu aturan dengan aturan yang
lain.
 Minimnya perencanaan ekonomi,

perencanaan tata guna lahan, dan
penyediaan infrastruktur

Dampak Terjadi peningkatan biaya proyek
(project costs) dan realisasi
pembangunan proyek yang
melewati batas waktu (programme
overruns).

Keselarasan antar level pemerintah dan OPD
internal di Daerah pada aspek kebijakan
infrastruktur merupakan aspek terpenting dalam
efektivitas pendanaan infrastruktur.

SDG = Sustainable Development Goal, UN = United Nations.
Sumber: Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Nilai Di Indonesia 2021 (Modifikasi Penulis)

GAMBAR: 1. TANTANGAN DAMPAK, SOLUSI, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

3.3. SOLUSI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3.3.1. METODE CAKUP NILAI LAHAN (LAND VALUE CAPTURE)

3.3.1.1. PENGERTIAN CAKUP NILAI LAHAN (LAND VALUE CAPTURE)

NO SUMBER DISKRIPSI PENGERTIAN LVC

1 H. Suzuki, J. Murakami, Y.-H. Hong,
and B. Tamayose, “Financing
transit-oriented development with
land values: Adapting land value
capture in developing countries,”

Land Value Capture (LVC) adalah metode pembiayaan
infrastruktur yang dilakukan dengan mengambil lahan
yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur di wilayah
tertentu.

TANTANGAN DAN
DAMPAK

SOLUSI HASIL

1. Kebutuhan infrastruktur
transportasi dan perkotaan

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

Cakup Nilai Lahan LVC
(land value capture) 1. Penyediaan jasa yang

sejalan dengan UN SDGs
2. Peningkatan kelayakan

proyek dan peningkatan
kepercayaan investor

3. Disiplin dan stabilitas fiskal

Pengembalian & Daur
Ulang Nilai Tanah

LVRR (land value Return &
Recyling)
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NO SUMBER DISKRIPSI PENGERTIAN LVC

The World Bank, 2015

2 M.O. Smolka, “Implementing Value
Capture in Latin America: Policies
and Tools for Urban Development
Policy Focus Report Series,” 2013

LVC membantu kota mengurangi tantangan dalam
pembiayaan infrastruktur publik dan juga memberikan
manfaat bagi sektor swasta

3 C.C. Huang, “Innovation in public
transport finance: Property value
capture,” 2014.

Tujuan pengembangan penelitian tentang LVC adalah
karena tingginya investasi di transportasi umum, sehingga
menjadikannya persyaratan yang digunakan untuk
membiayai seluruh atau sebagian biaya proyek
transportasi lokal.

4 Lari, Adeel., Levinson, David., Zhao,
Zhirong., Iacono, Michael.,
Aultman, Sara., Das, KV., Junge,
Jason., Larson, Kerstin.,
Scharenbroich, Michael. (2009).
Value Capture for Transportation
Finance: Technical Research
Report. The Center of
Transportation Study, University of
Minnesota, Minnesota.

Konsep mengenai LVC dengan mendefinisikan nilai lahan
(land value), ke dalam dua definisi, yaitu value creation
(peningkatan daya tarik lokasi) dan value capture (margin
peningkatan nilai lahan). Peningkatan nilai lahan dapat
terjadi jika ada penambahan daya tarik lokasi yang
menjadi fakta empiris dan hadir sebagai konsekuensi logis
dari berbagai faktor, misalnya aglomerasi atau pemusatan
aktivitas ataupun peningkatan aksesibilitas. Berdasarkan
definisi tersebut, penambahan daya tarik yang
menyebabkan kenaikan nilai lahan, kemudian menjadi
“value creation” atau nilai yang dihasilkan sebagai dampak
dari meningkatnya daya tarik suatu lokasi.  Berdasarkan
kenaikan nilai lahan tersebut, maka terdapat selisih nilai
yang dapat “ditangkap” untuk dialihkan menjadi sumber
pembiayaan baru. Selisih nilai itulah yang kemudian kita
sebut sebagai “value capture”.

5 https://www.ekon.go.id/

publikasi/detail/3015/land-value-
capture-inovasi-skema-
pembiayaan-pembangunan-
infrastruktur-indonesia

Secara umum LVC dikenal sebagai kebijakan pemanfaatan
peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi,
aktivitas, dan kebijakan pemerintah di suatu kawasan
tertentu. Skema LVC sebagai salah satu skema pembiayaan
infrastruktur yang juga telah banyak diterapkan di
berbagai negara, di mana pemerintah menggunakan dua
instrumen yang umum diterapkan, yaitu berbasis pada
perpajakan (Tax Based) dan berbasis pada pembangunan
(Development Based) untuk mendapatkan manfaat dan
keuntungan dari pembangunan infrastruktur terhadap
kenaikan nilai lahan.

6 Financing Infrastructure in Asia and
the Pacific Capturing Impacts and
New ources. Asian Development
Bank Institute, 2018

LVC adalah metode pembiayaan infrastruktur publik yang
menjanjikan yang memulihkan sebagian atau seluruh nilai
(misalnya, kenaikan harga nilai tanah) yang dihasilkan
dengan mengembangkan dan/atau meningkatkan
infrastruktur publik di sekitarnya. Hal ini didasarkan pada
persepsi umum bahwa infrastruktur, terutama
transportasi dan fasilitas umum, menciptakan manfaat
ekonomi yang melebihi biaya (yaitu, eksternalitas ekonomi
positif); dan itu penerima manfaat (biasanya pemilik tanah
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NO SUMBER DISKRIPSI PENGERTIAN LVC

yang ada atau pengembang) akan bersedia membayar
mahal untuk layanan yang baik untuk properti komersial
dan residensial, serta beberapa biaya menanamkan
infrastruktur tersebut atau mengimbangi dampak negatif
apa pun.

7 Transport for London
menggunakan definisi Land calue
capture

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

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

3.3.1.2. PRINSIP LAND VALUE CAPTURE SEBAGAI PENERIMAAN PENDANAAN

Metropolis abad
ke-21

Metropolis abad ke-21 sering dicirikan oleh ekonomi tersier atau jasa, yaitu kota
sebagai tempat ide dan pertukaran. Sebagian besar pertumbuhan lapangan kerja
dan aktivitas difokuskan di sektor jasa keuangan dan bisnis, ritel dan perhotelan;
teknologi informasi (TI) dan komunikasi; pendidikan dan penelitian; dan
kesehatan. Metropolis pad Abad ke-21 berkembang pesat dalam kontak dan
pertukaran di antara orang, bisnis, institusi, dan ide (Gambar).

EKONOMI PERKOTAAN ABAD 21
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Manfaat dan
penerima manfaat
proyek transportasi

Peningkatan waktu perjalanan merupakan manfaat utama yang ditawarkan oleh
mega proyek transportasi. Mega proyek yang bagus akan menawarkan
serangkaian dampak dan manfaat seperti penghematan waktu bagi
pengguna/publik. Daftar manfaat dan penerima manfaat disajikan pada Gambar
Perencanaan proyek infrastruktur yang baik akan berdampak pada perubahan
penilaian ekonomi pada setiap kelompok penerima manfaat dari proyek ini.

Berdasarkan kenaikan nilai lahan (LVC) tersebut, maka terdapat selisih nilai yang
dapat “ditangkap” untuk dialihkan menjadi sumber pembiayaan baru. Selisih nilai
itulah yang kemudian kita sebut sebagai “value capture”. Dalam mengidentifikasi
selisih nilai tangkapan tersebut, dibutuhkan indikator terukur yang digunakan dan
dipahami secara umum oleh pihak-pihak terkait, baik oleh pemerintah, swasta dan
masyarakat. Sementara penangkapan nilai tanah (Land Value Capture/LVC)
difokuskan pada dampak dan manfaat terkait properti dari proyek transportasi,
hal itu perlu dilakukan dalam lingkup yang lebih luas untuk pendanaan penerima
manfaat di mana kontribusi yang seimbang adalah dibuat oleh kelompok
penerima manfaat, relatif terhadap manfaat yang mereka terima dari proyek.

Mega proyek pembangunan infrastruktur seperti stasiun MTR baru atau
fasilitas pelayanan akan meningkatkan aksesibilitas yang semakin baik.
Beberapa dampak yang aka ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur baru
adalah: 1) harga pasar dari lahan/properti, 2) peningkatan penumpang, 3)
Keandalan (tepat waktu berjalan), 4) Frekuensi (terkait dengan waktu tunggu),
5) Ketersediaan kursi, pengurangan kepadatan, manfaat/fasilitas lainnya di
dalam kendaraan, 6) Keamanan, 7) Kualitas informasi dan layanan pelanggan,
8) Fasilitas stasiun, 9) Kemacetan jalan berkurang (setelah link rel terbuka), 10)
Manfaat lingkungan dan sosial (termasuk kesehatan), 11) Perjalanan baru
(dan/atau mode shift), 12) Perbaikan produktivitas perkotaan, 13)
Penghematan waktu perjalanan untuk penumpang.

DAFTAR MANFAAT DAN PENERIMA MANFAAT INFRASTRUKTUR BARU



KAJIAN LAND VALUE CAPTURE KOTA SEMARANG 46

TANTANGAN DAN SOLUSI

Mempertahankan
siklus pengambilan
dari LVC

Tanpa pendanaan proyek yang solid, jelas sulit untuk menghasilkan proyek-proyek
besar, apalagi seluruh rangkaian proyek atau investasi dalam cakrawala jangka
panjang yang terdiri dari bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun. Tanpa
pendanaan proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang baik tetap tidak
dibangun, dan penerima manfaat potensial akan kehilangan manfaat substansial
yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, LVC dapat digambarkan sebagai
siklus yang baik di mana sejumlah besar proyek yang baik dapat diberikan
(Gambar 2.4) melepaskan berbagai manfaat ke berbagai pemangku kepentingan
dan penerima manfaat dengan mengundang penerima manfaat tersebut
(termasuk pemilik properti) untuk membuat pengelolaan yang dapat dikelola.
kontribusi untuk proyek, secara substansial lebih kecil dari manfaat yang mereka
terima. Pemerataan dan keadilan menemukan kecocokan yang lebih baik antara
kontribusi pendanaan dan manfaat yang diterima.

Keberadaan akan pembangunan inrastruktu seperti stasiun kereta MTR adalah
 terciptanya perbaikan aksesibikitas wilayah  Diikuti dengan peningkatan
nilai lahan dan properti disekitarnya  dapat ditangkap sebagai peluang
pendanaan pembangunan  penerimaan dana dapat digunakan untuk terus
berinvestasi dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.

SIKLUS PENGAMBILAN DARI LVC

Sumber: Sustaining Transit Investment in Asia’s Cities: A Beneficiary-Funding and Land Value Capture Perspective, 2019.

Prinsip-Prinsip Value
Capture

Value Capture / CV mengacu pada pemulihan oleh publik dari kenaikan nilai tanah
(pendapatan diterima di muka) yang dihasilkan oleh tindakan selain investasi
langsung pemilik tanah (gambar). Meskipun semua kenaikan tersebut pada
dasarnya adalah pendapatan diterima di muka, kebijakan VC fokus terutama pada
kenaikan yang dihasilkan oleh investasi publik dan tindakan administratif, seperti
pemberian izin untuk pengembangan penggunaan dan kepadatan lahan tertentu.
Tujuannya adalah untuk memanfaatkan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan
publik untuk memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan kinerja
pengelolaan penggunaan lahan dan untuk mendanai infrastruktur perkotaan dan
penyediaan layanan.
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KOMPONEN NILAI TANAH PERKOTAAN

Sumber: Adapted Furtado, Biassottp, and Maleronka

prinsip LVC sebagai
Alternatif pendanaan
untuk Kebijakan
keuangan
pemerintah

1. Membiayai investasi publik dalam infrastruktur untuk mengurangi kerentanan
fisik akibat banjir, degradasi lingkungan, dll, sehingga membuka nilai lahan
yang kemudian diambil alih oleh kota.

2. Pendanaan infrastruktur di muka dengan mengembalikan perolehan nilai real
estat yang dihasilkan oleh peningkatan infrastruktur

3. Retribusi penerima manfaat langsung dari perbaikan publik, yang sebaliknya
akan mendapat manfaat dari perbaikan seperti "keuntungan tak terduga"

4. Buka pendanaan tambahan dalam kondisi akses terbatas ke sumber
tradisional pembiayaan sektor publik

5. Mempromosikan pembagian biaya infrastruktur dengan hasil yang sama-sama
menguntungkan kepada pemangku kepentingan publik dan swasta

6. Memberi insentif pada langkah-langkah kebijakan yang lebih luas yang
meningkatkan nilai tanah, mis. pengurangan risiko lokal

Sumber: Adobsi dari Land Value Capture, Investment in Infrastructure, World Bank Group

3.3.2. METODE PENGEMBALIAN & DAUR ULANG NILAI TANAH (LAND VALUE RETURN & RECYLING)

Bedasarkan Rick Rybeck, Just Economics LLC (r.rybeck@justeconomicsllc.com).

Apakah
LVRR?

Ketika infrastruktur dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, kondisi
itu akan meningkatkan harga tanah di wilayah terdekat.
Ketika harga tanah menjadi naik, maka saatnya mengembalikan nilai tanah yang
dibuat publik ke sektor publik yang menciptakannya dan mendaur ulangnya untuk
pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur adalah “Pengembalian
& Daur Ulang Nilai Tanah” (“LVRR”).

Mengapa
LVRR
Penting?

1. Bagaimana pemerintah menggalang dana untuk Infrastruktur sama pentingnya
dengan berapa banyak pendanaan yang pemerintah kumpulkan.

2. Jadi LVRR adalah sumber pendanaan infrastruktur yang diabaikan.
3. LVRR Adalah Alat Untuk Mengintegrasikan Infrastruktur dan Penggunaan Lahan
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Latar
belakang

Transportasi & Penggunaan Lahan: “Teka-teki Infrastruktur”

1. Fasilitas Transportasi = Peluang
Pertumbuhan

2. Meningkatnya Biaya Lahan
Menghambat Pertumbuhan

3. Pertumbuhan dialihkan ke area yang
murah

4. Siklus Dimulai Lagi

1. Masyarakat menciptakan infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan.
2. Infrastruktur menaikkan harga tanah yang terlayani dengan baik
3. Harga tanah yang lebih tinggi mendorong pembangunan ke lokasi yang lebih

murah, tetapi lebih terpencil
4. Komunitas mengejar pembangunan baru dengan lebih banyak infrastruktur,

tetapi tidak pernah mengejar
5. Pembengkakan yang dihasilkan merusak lingkungan, menciptakan

ketergantungan otomatis dan kemacetan lalu lintas, dan membebani anggaran
kami karena duplikasi infrastruktur yang mahal di daerah dengan kepadatan
rendah

LVVR akan Meghindari Spekulasi Lahan (Land Speculation)
Pengetian : Spekulasi Tanah: Membeli tanah untuk apresiasi di masa depan.
Dampak
Spekulasi
Tanah:

1. Kemampuan pemilik tanah pribadi untuk menyesuaikan nilai tanah yang dibuat
publik adalah modal untuk spekulasi tanah.

2. Spekulasi tanah tidak menghasilkan apa-apa.
3. Spekulasi tanah menciptakan:
 Kelangkaan buatan dari lahan yang dapat dikembangkan (terutama di lokasi

utama)
 Kenaikan nyata dalam harga tanah (khususnya di lokasi utama)
 Sprawl
 Kesulitan bagi Sebagian Besar pengembang perumahan
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GAMBAR PENCIPTAAN DAN KONSEKUENSI NILAI TANAH

GAMBAR DAUR ULANG NILAI TANAH UNTUK KEBERLANJUTAN DAN EKUITAS
Keterangan:

1. Masyarakat umum membayar pajak untuk menghasilkan dan memelihara barang & jasa publik.
a. Pemilik situs utama berkontribusi lebih sedikit daripada yang lain karena sebagian besar pajak mereka

diteruskan ke penyewa dan konsumen.
b. Pajak atas tenaga kerja dan modal dapat dikurangi sebagai hasil dari daur ulang nilai tanah yang

dibuat oleh publik. (Lihat langkah 4)
2. Pemerintah menggunakan pajak untuk memproduksi barang & jasa publik  (Governments use taxes  to

produce public goods & services)
3. Manfaat dari banyak barang dan jasa publik dikapitalisasi ke dalam nilai tanah yang lebih tinggi (“Lokasi,

lokasi, lokasi!”)
4. Pajak properti tipikal hanya mengembalikan 1% atau 2% dari nilai tanah yang dibuat publik.
5. Sebagian besar nilai tanah yang diciptakan oleh pemerintah adalah rejeki nomplok bagi pemilik situs

utama yang membebankan sewa premium kepada penyewa untuk hak mengakses barang dan layanan
publik ini. Catatan: Penyewa membayar dua kali untuk layanan pemerintah. Sekali di pajak & lagi di sewa
tanah.
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Apakah Ada
Contoh
LVRR?

Pada pertengahan 1800-an, jalan-jalan di Washington, DC sebagian besar tidak
beraspal. Jalan tanah berdebu. Dalam cuaca basah, lumpur membuat perjalanan
menjadi sangat sulit dan tidak menyenangkan. Pembukaan jalan dan trotoar
merupakan kemajuan yang luar biasa. Itu membuat properti lebih mudah diakses
dan udara lebih bersih. Semua orang akan mendapat manfaat, sehingga mengapa
tidak menggunakan pajak umum untuk membayar jalan beraspal?. Orang-orang yang
memiliki properti di depan jalan beraspal akan diuntungkan – bahkan jika mereka
tidak pernah berjalan di jalan atau trotoar baru.

Contoh LVRR
yang Sukses

McKeesport, Duquesne, dan Clairton adalah kota baja terdekat yang serupa. Di
setiap kota, pabrik baja ditutup dan izin bangunan ditolak selama beberapa tahun.
McKeesport kemudian mengadopsi LVRR sementara Duquesne dan Clairton
mempertahankan pajak properti tradisional mereka. McKeesport mengalami
peningkatan izin bangunan sementara Duquesne dan Clairton terus menurun.
Akhirnya Duquesne dan Clairton mengadopsi LVRR “secara defensif.”

Setelah gempa bumi tahun 1906, San Francisco menghapus pajak properti atas
perbaikan, tetapi mempertahankan pajak atas nilai tanah. San Francisco dengan
cepat dibangun kembali sebagai kota yang kompak dan bersemangat meskipun tidak
ada dana bantuan bencana federal. Pada tahun 1913, Pittsburgh mengadopsi LVRR.
Pittsburgh lebih berhasil bertransisi dari manufaktur ke ekonomi berbasis layanan
daripada kota-kota sabuk karat lainnya. Pada awal 1970-an, Harrisburg, PA tertekan
karena banjir dan penerbangan ke pinggiran kota. Harrisburg mengadopsi LVRR pada
tahun 1975 dan, lebih dari 15 tahun, sangat mengurangi jumlah properti kosong dan
tertutup dari beberapa ribu menjadi beberapa ratus

Keimpulan
manfaat
LVRR

1. Menghasilkan pendapatan
 Tingkatkan investasi infrastruktur penting
 Mencapai tujuan transportasi, pembangunan dan kebijakan lainnya

2. Menciptakan insentif penggunaan lahan
 Mencapai tujuan penggunaan lahan/mendorong pembangunan yang

diinginkan
 Mencegah sprawl
 Mendorong reinvestasi / mencegah disinvestasi
 Meningkatkan efektivitas peraturan zonasi

3. Menjadikan beban pajak lebih adil dan merata
 Penerima manfaat infrastruktur membayar secara proporsional dengan

manfaat yang diterima
 Publik mendapat kompensasi yang lebih adil untuk publik - manfaat yang

diciptakan
 Mengurangi pajak atas produksi dan mereka yang tidak mendapatkan

keuntungan secara langsung
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3.4. PENDEKATAN SIKLUS NILAI MANFAAT (THE VIRTUOUS VALUE CYCLE) DALAM
PENERAPAN LVC & LVRR

LVC Dapat Bekerja Berdasarkan Siklus Nilai Value Cycle Yang Baik Yang Dapat Meningkatkan Minat
Serta Partisipasi Sektor Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

Perbandingan antara cakup nilai (value capture) dengan cakup nilai lahan (LVC) / LVRR

Land Value capture (LVC)

adalah serangkaian mekanisme yang
digunakan untuk memonetisasi

peningkatan nilai tanah/lahan yang
muncul akibat adanya kebijakan

pembangunan pada area tersebut.

Value capture (VC)

merupakan sebuah pendekatan berbasis kebijakan
yang mendorong masyarakat untuk menginvestasikan
kembali peningkatan nilai lahan maupun peningkatan

nilai ekonomi lainnya atas lahan yang muncul dari
investasi publik maupun kebijakan pemerintah lainnya.

Istilah ini juga dikenal sebagai “value sharing” yang
bermula dari sebuah pemahaman bahwa aktivitas

(atau kebijakan) publik harus menghasilkan manfaat
bagi publik.

LVRR
Mekanisme ketika infrastruktur dirancang

dengan baik dan dilaksanakan dengan
baik, kondisi itu akan meningkatkan harga

tanah di wilayah terdekat.

Penggunaan Value Capture (VC) digunakan mengingat: jika hanya befokus pada aspek peningkatan
nilai tanah/lahan, maka hal ini berpotensi pada hilangnya pemahaman akan adanya peningkatan

nilai ekonomi yang dihasilkan oleh infrastruktur transit (transportasi) maupun urban.

Penggunaan istilah pendekatan the virtuous value cycle dalam kajian LVC ini mengingat pentingnya
penggunaan siklus nilai manfaat sebagai solusi dari tantangan dan dampak yang telah diuraikan
diatas.

Virtuous circle adalah Siklus kejadian yang setiap siklusnya meningkatkan dampak/manfaat pada
kejadian berikutnya.

Berbeda dengan
Vicious circle Merupakan sebuah feedback loop (proses siklus ketika output menjadi

input pada tahapan/siklus berikutnya) ketika dua elemen yang saling
berhubungan satu sama lain secara lebih intensif menyebabkan situasi
yang lebih buruk lagi.

Sumber: Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Nilai Di Indonesia 2021
GAMBAR: 2. VIRTUOUS VALUE CYCLE (SIKLUS NILAI MANFAAT): HUBUNGAN SELARAS ANTARA CIPTA NILAI, CAKUP

NILAI, DAN  PENDANAAN NILAI
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Adanya siklus yang berulang dan berkelanjutan
berdasarkan kerangka kebijakan: Tujuan

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

 Siklus nilai manfaat meningkatkan
minat dan partisipasi pendanaan sektor
swasta pada pembangunan
infrastruktur dengan mendorong
kepercayaan investor melalui potensi
imbal hasil dari cakup nilai (atas
investasi mereka pada infrastruktur
publik) dan meningkatkan dampak
eksternalitas positif pembangunan
infrastruktur tersebut.

 Sebagai contoh, investasi pada sektor
transportasi dan pendukungnya (transit
infrastructure) dapat mendorong
peningkatan aktivitas ekonomi melalui
peningkatan kepadatan urban.

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

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

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

1. IDE UTAMA Lahan atau tanah adalah
faktor produksi dalam
perekonomian

Produktivitas ekonomi didapatkan dari
pemanfaatan lahan, dan lahan dengan fasilitas
infrastruktur yang lengkap (serviced land) dapat
mendorong peningkatan nilai (ekonomi) yang
lebih tinggi.

Pemanfaatan lahan yang strategis dan
berkelanjutan berbasis kepada administrasi dan
manajemen lahan (pertanahan) merupakan kunci
utama untuk mengoptimalkan potensi ekonomi
dari lahan tersebut.

Best Practiice, Marina Bay Singapura, yang didorong oleh tata kelola perkotaan
yang dinamis yang dilakukan oleh lembaga yang sehat dan berintegritas, legislasi
yang efektif, dan perencanaan jangka panjang, Singapura (Urban Redevelopment
Authority).

Faktor pendorong keberhasilan:
Survei lahan dan sistem pendaftaran yang kuat dan efisien, dan rezim pajak atas
lahan dan pengenaan harga lahan yang setara untuk memfasilitasi pembaharuan
lahan. Sistem survei dan registrasi lahan di Singapura memastikan adanya
kejelasan atas kepemilikan lahan dan ketersediaan informasi lahan yang
transparan dan komprehensif, yang dapat mendorong transaksi atas properti yang
lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan basis mekanisme pengenaan pajak
atas properti dan pembiayaan berbasis pengelolaan lahan lainnya serta
memfasilitasi perencanaan dan pengelolaan/pembangunan lahan.



KAJIAN LAND VALUE CAPTURE KOTA SEMARANG 53

TANTANGAN DAN SOLUSI

“Marina Bay tidak muncul begitu saja…. Setiap penjualan bidang lahan yang terjadi, URA selalu
mempersiapkan panduan rancang perkotaan dengan baik. Hal ini tidak terjadi begitu saja, seluruhnya harus
direncanakan dan dipandu dan diarahkan.”-Dr Cheong Koon Hean, CEO Housing and Development Board and
former CEO Urban Redevelopment Authority (Centre for Liveable Cities 2016).

Transformasi Singapura yang Dulu Seperti Kampung Singapura dulu hanya pulau kecil yang tak
dianggap. Dalam waktu singkat, negara tetangga itu berubah dari yang tadinya seperti kampung
menjadi sangat gemerla

Tahun 1976 Tahun 2000 an

ajang bergengsi Formula 1 diadakan di sirkuit Marina Ba
Prinsip Tematik dan Prinsip Khusus dari Virtuous Value Cycle (Siklus Nilai Manfaat)

Virtuous value cycle berdasarkan pada empat prinsip tematik dan tujuh prinsip khusus yang dapat
digunakan untuk menilai kesiapan kerangka kerja peraturan di Indonesia yang memungkinkan Land
value capture.
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Prinsip Tematik Deskripsi Prinsip Khusus
Tema Dasar
Tanah adalah faktor
produktivitas ekonomi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Value funding
Keyakinan atas investasi
sebagai sarana untuk
mendapatkan pembiayaan

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

Setelah memahami akan tantangan, dampak dengan solusi konsep LVC melalui pendektan Virtuous
Value Cycle (Siklus Nilai Manfaat), maka  pada bagian berikutnya akan menguraikan kerangka yang
direkomendasikan, diantaranya:

1. Peraturan dan kelembagaan saat ini.
2. value creation
3. value capture
4. value funding
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4.1. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan

REGULASI KEUANGAN PUBLIK

UU NO. 1 TAHUN 2004
UU NO. 17 TAHUN 2003
UU NO. 28 TAHUN 2009
UU NO. 23 TAHUN 2014
UU NO. 2 TAHUN 2020
UU NO. 11 TAHUN 2020
PP NO. 10 TAHUN 2021

UU NO. 26 TAHUN 2007
UU NO. 11 TAHUN 2020
PP NO. 21 TAHUN 2021
PERMEN ATR NO. 16 TAHUN 2017

REGULASI PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

UU NO. 5 TAHUN 1960
UU NO. 11 TAHUN 2020
PERATURAN PEMERINTAH NO. 40 TAHUN 1996
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021

REGULASI PENGELOLAAN
LAHAN

UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2002
UU NO. 11 TAHUN 2020
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021

REGULASI PENGELOLAAN
BANGUNAN

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007
UU NO. 11 TAHUN 2020
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021

REGULASI ATAS INVESTASI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2O2O
PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 05 TAHUN 2021

RENCANA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KOTA

SEMARANG
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4.1.1. KERANGKA REGULASI KEUANGAN PUBLIK

UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

1 Pasal  1  Kas Daerah adalah:
Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur /bupati/
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

 Rekening Kas Umum Daerah adalah
Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/
bupati/ walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

2 Pasal 16
Ayat (2)

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya
yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah

3 Pasal  2 Perbendaharaan Negara meliputi:
a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
e. pengelolaan kas;
f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen
1. keuangan negara/daerah;
i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang
m. berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan

APBN/APBD.

4 Pasal  3
Ayat 2

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

5 Pasal  4 Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan:
a. Kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara

Pengeluaran;
c. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
d. Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
a. Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
b. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran Tahun Anggaran
Pasal  11 Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember
Pasal  13 APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih;
c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
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tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 16
ayat (2)

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang
selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah

 Kas Umum Daerah, pendapatan dan pengeluaran negara diatur Rekening Kas Umum Negara,
sedangkan pada tingkat daerah diatur melalui Rekening Kas Umum Daerah.

 Seluruh pendapatan disetorkan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah secara tepat waktu,
dan selanjutnya pendapatan negara yang berasal dari kementerian/institusi/unit kerja daerah
tidak dapat langsung digunakan untuk membiayai belanja mereka. Seperti halnya negara –
negara lain di dunia, Indonesia mengadopsi prinsip umum melting pot, yakni seluruh
pendapatan negara akan dikumpulkan pada satu titik dan akan dialokasikan untuk tujuan-tujuan
tertentu. Namun demikian, praktik ini cenderung menyulitkan jika diperlukan dukungan
pemerintah untuk alokasi spesifik (untuk keperluan belanja) dari pendapatan pajak atau
peningkatan pendapatan pajak untuk mendanai pembiayaan awal investasi proyek infrastruktur.

 Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya
diatur dalam PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
1 Pasal 6 Ayat 2c Pemerintah daerah (baik pada tingkat provinsi/kota/kabupaten) diberi

kewenangan untuk mengelola keuangan daerah
2 Pasal 10 Ayat 2c Pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah sejalan dengan

peraturan daerah
3 Pasal 10 Ayat 3 Dinas pemerintah daerah dapat memungut pendapatan nonpajak
4 Pasal 10 Ayat 3f Pemerintah daerah mengelola aset pemerintah daerah
5 Pasal 22 Ayat 2 Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau bantuan

kepada pemerintah daerah, dan begitupun sebaliknya atas persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

6 Pasal 22 Ayat 4 Pemerintah daerah dapat memberikan/menerima pinjaman satu sama
lain (antarpemerintah daerah)

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

 Dalam konteks peraturan keuangan publik di Indonesia, pada dasarnya tidak terdapat konsep
earmarking yang memungkinkan alokasi belanja sektor spesifik dari sumber pendapatan
tertentu. Seluruh pendapatan dikumpulkan dan dialokasikan setiap tahun berdasarkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat.

 Daerah (DPRD). Alokasi keuangan negara disusun berdasarkan kebutuhan dan kapasitas (fiskal)
saat ini, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Alokasi keuangan negara tidak secara spesifik
ditujukan pada sektor tertentu kecuali telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku saat ini. Contohnya adalah alokasi belanja pendidikan sebesar 20% dari APBN/D
sebagaimana diatur oleh undang – undang yang berlaku saat ini.
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UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2 Pasal 285  Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi,
pendapatan atas pengelolaan kekayaan (aset) daerah, dan pendapatan lain-
lain yang sah
 Dana transfer berupa transfer pendanaan dari pemerintah pusat dan

transfer pendanaan antarpemerintah daerah; dan
 Sumber pendapatan lain-lain yang sah yaitu pendapatan daerah bukan

pajak dan retribusi daerah seperti jasa pengelolaan (pengecekan) dan
penjualan aset-aset daerah.

3 Pasal 286 Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang
pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi seluruh aspek yang
berkenaan dengan pemerintah daerah termasuk anggaran dan perubahan anggaran daerah,
rencana pembangunan jangka menengah, pajak, retribusi, dan pemanfaatan lahan.

 Undang-undang ini juga memperluas definisi dari sumber pendapatan daerah yang sebelumnya
dijelaskan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
1 Pasal 3 Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah,

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing),
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Kondisi yang sangat luar biasa atau extraordinary mendorong berbagai negara untuk melakukan
langkah-langkah yang juga extraordinary di dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan
perekonomiannya, seperti melakukan kebijakan ekspansi fiskal, kebijakan moneter yang bersifat
longgar, penurunan suku bunga Bank Sentral, disertai memompa likuiditas atau langkah
quantitative easing, serta melakukan relaksasi regulasi di sektor keuangan. Berbagai upaya ini
dilakukan untuk bisa menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dan ekonomi.

UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1 Pajak

Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
7. Pajak Parkir.
Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif
maksimum yang telah ditentukan dalam UU.
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2 Retribusi
Daerah

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu
pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3 Jenis-jenis
Retribusi Jasa
Umum,
Retribusi Jasa
Usaha, dan
Retribusi
Perizinan
Tertentu
sebagaimana
dimaksud di
atas sebagai
berikut:

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan
Tertentu

1. Retribusi Pelayanan
Kesehatan;

2. Retribusi Pelayanan
Persampahan/
Kebersihan;

3. Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akte
Catatan Sipil;

4. Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan
Pengabuan Mayat;

5. Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan
Umum;

6. Retribusi Pelayanan
Pasar;

7. Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

8. Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam
Kebakaran;

9. Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta; dan

10. Retribusi Pengujian Kapal
Perikanan.

1. Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah;

2. Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan;

3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus
6. Parkir;
7. Retribusi Tempat

Penginapan/
Pesanggrahan/Villa;

8. Retribusi Penyedotan
9. Kakus;
10. Retribusi Rumah Potong
11. Hewan;
12. Retribusi Pelayanan

Pelabuhan Kapal;
13. Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olah Raga;
14. Retribusi Penyeberangan di

Atas Air;
15. Retribusi Pengolahan Limbah

Cair; dan
16. Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah

1. Retribusi Izin
Mendirikan
Bangunan;

2. Retribusi Izin
Tempat
Penjualan
Minuman
Beralkohol;

3. Retribusi Izin
Gangguan, dan

4. Retribusi Izin
Trayek.

 Peraturan ini menjelaskan kategori pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah
daerah baik pada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

 Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah bertujuan memberikan
kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Maka dari itu, undang-undang tersebut
menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak selain yang telah
disebutkan pada undang-undang tersebut.

 Namun demikian, undang – undang ini mengindikasikan jenis lain dari retribusi dapat
diberlakukan selama kebijakan daerah sejalan dengan kriteria yang telah disebutkan pada
undang undang tersebut.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan
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langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya
bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka
memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

 Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut
membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai
penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk
itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam
mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam
pen5rusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

 Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2o2o tentang cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan
penyederhanaan pertzinan berusaha di daerah mela-lui dukungan insentif anggaran bagi
Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya
pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

4.1.2. KERANGKA REGULASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

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

PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1 Pasal 5 Rencana umum tata ruang sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a secara

hierarkis terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
d. rencana tata ruang wilayah kota.
Rencana rinci tata ruang terdiri atas:
a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai

rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah

kabupaten; dan
c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota

Pasal 20 Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21 Rencana tata ruang wilayah kota paling mengacu pada:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RTR pulau/kepulauan;
c. RTR KSN; dan
d. rencana tata ruang wilayah provinsi.
Rencana tata ruang wilayah kota memperhatikan:
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a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
d. rencana pembangunan menengah daerah jangka kota;
e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian

implikasi penataan ruang kota;
f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
k. pemanfaatan nrang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di

dalam bumi; dan
l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis

 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan menggantikan
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk melengkapi amanat Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seperti diketahui bahwa secara garis besar penataan ruang
menjadi salah satu pasal yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja dan semua pihak dari
Kementerian ATR/BPN untuk dapat pro aktif mendukung pemerintah daerah dalam
mempercepat penataan ruang

 keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah
sebagian muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Di mana peraturan perundangan tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan
penataan ruang secara nasional, sehingga perlu untuk mensinergikan serta mengintegrasikan
perubahan tersebut ke dalam suatu peraturan baru, sehingga pemerintah mengeluarkan
peraturan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang

 penyederhanaan hirarki produk penataan ruang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
berikut
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 Penghapusan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan
untuk menghindari tumpeng tindih antar produk rencana tata ruang. Muatan substansi
kawasan strategis kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi dan Kabupaten/Kota

 Pengintegrasian Muatan Teknis Ruang Laut ke dalam Dokumen Tata Ruang Wilayah

 Melalui peraturan pemerintah ini, maka substansi yang berkaitan dengan elemen ruang udara,
ruang darat, ruang laut, dan ruang dalam bumi akan terintegrasi menjadi satu dalam dokumen
rencana tata ruang wilayah, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT
1 Pasal 1 TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul

transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan
angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan
jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan
kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat
dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

2 Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. prinsip TOD; b. penentuan dan
penetapan lokasi Kawasan TOD; c. pengembangan Kawasan TOD; dan d.
kelembagaan Kawasan TOD.

 Menjelaskan aturan umum mengenai pembangunan berorientasi transit (transit-oriented
development/ TOD), instrument pendukung yang diperbolehkan, yang harus dipatuhi oleh
Peraturan Kepala Daerah (Pasal 16), termasuk zonasi insentif atau bonus, pengalihan hak
membangun, zonasi pengenaan fiskal khusus, konsolidasi lahan, dan instrumen pendukung
lainnya.

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

 Pengalihan hak membangun  dilakukan untuk mendorong pengalihan hak membangun sesuai
dengan Pasal 18 Ayat 1.Pengalihan ini meliputi pengalihan hak membangun berupa luas lantai
dari satu bidang tanah ke bidang tanah lain dengan zona yang sama, pengalihan hak
membangun dari bidang tanah yang peruntukannya dilindungi seperti ruang terbuka publik,
ruang terbuka hijau, dan bangunan cagar budaya, ke bidang tanah dengan pemanfaatan ruang
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perumahan, komersial, dan lainnya yang umumnya mempunyai nilai ekonomi yang lebih
prospektif; dan/atau, pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu bidang tanah ke
bidang tanah lain pada zona yang berbeda dengan konversi luas lantai berdasarkan nilai ekonomi
zona asal dan tujuan pemberian hak untuk membangun.
Ketentuan lanjutan yang berkenaan dengan pengalihan hak membangun diatur pada Pasal 18
Ayat 3 yaitu:
- Hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang

ditetapkan dalam peraturan zonasi dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling.
- Penerima pengalihan luas lantai mendapatkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari

KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud.
- Pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- Lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai

tidak mendapatkan penambahan KLB.
- Jika lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB

baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan.
 Zona pengenaan fiskal khusus pada Pasal 19 meliputi pengenaan tarif pajak dan retribusi yang

lebih tinggi untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan karakter pemanfaatan ruang
kawasan TOD; atau pengurangan tarif pajak dan retribusi yang lebih rendah untuk pemanfaatan
ruang yang sesuai dengan karakter pemanfaatan ruang kawasan TOD.

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

4.1.3. KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN LAHAN

A. UNDANGUNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.
B. PERATURAN PEMERINTAH NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA

BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
1 Pasal 16 Ayat 1 Hak atas tanah:

- Hak milik;
- Hak guna usaha;
- Hak guna bangunan;
- Hak pakai;
- Hak sewa;
- Hak membuka tanah;
- Hak memungut hasil hutan; dan
- Hak-hak lain di luar yang sudah disebutkan di atas akan diatur oleh

undang-undang, termasuk hak-hak lain yang bersifat sementara.
2 Pasal 16 Ayat 2 a. Jenis dari hak pengelolaan ruang udara dan air Hak guna air;

b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan; dan
c. Hak guna ruang udara.

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

4 Pemahaman Hak Tanah
a. Hak milik: Hak milik merupakan jenis hak tertinggi atas pengelolaan lahan di

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

b. Hak guna
bangunan (HGB)

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

c. Hak guna usaha: Hak guna usaha (HGU) merupakan hak pengusahaan pada lahan milik
negara atau digunakan sebagai lahan pertanian dalam jangka waktu
tertentu.

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

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur beberapa aspek utama yang relevan (Pasal 5)
Peraturan yang ada saat ini tetap berlaku pada aspek ruang lahan/tanah, ruang udara, dan ruang
angkasa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

Kerangka regulasi mengenai pengelolaan lahan yang ada sudah memadai. Namun demikian,
kerangka regulasi ini tidak terhubung dan tidak sejalan dengan perencaaan ekonomi
Hal paling tinggi dari hak pengelolaan lahan adalah hak milik, yang secara internasional dikenal
sebagai freehold title (hak milik). Hak milik hanya diberikan kepada warga negara Indonesia,
organisasi keagamaan, organisasi sosial dan lembaga negara di Indonesia. Hak milik tidak dapat
diberikan kepada perusahaan atau entitas bisnis (baik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia
maupun asing) dan tidak bisa diberikan kepada warga negara asing. Hak pakai adalah hak yang
dapat diberikan kepada warga negara asing yang berada di Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS
TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH
1 Definisi Hak

Pengelolaan Tanah
Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya

2 Definisi Hak Atas
Tanah

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara
pemegang hak dengan Tanah termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau
ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan
memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau
ruang di bawah Tanah
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3 Pemberian Hak
Pengelolaan

4 Hak Pengeloaan
Dapat Diberikan
Kepada:

5 Pemberian Hak
Atas Tanah Atau
Hak Pengelolaan
Pada Ruang Atas
Dan Ruang Bawah
Tanah

6 Pemberian Hak
Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan
Dan Hak Pakai Atas
Tanah

Penguatan Hak Pengelolaan memberikan dampak perubahan pengaturan
HGU, HGB, dan HP Atas Tanah dalam PP No. 40 Tahun 1996 (terdapat 28
Pasal yang disesuaikan)
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7 Satuan Rumah
Susun

Satuan Rumah Susun Diatas tanah HGB dibangun di KEK, KPBPB, KI dan
Kawasan ekonomi lainnya seperti kawasan perkotaan atau kawasan
pendukung perkotaan yang mendukung pembangunan hunian vertikal

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN
TANAH TERLANTAR
1 Pasal 1 Pengertian Kawasan terlantar dan tanah terlantar:

1. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak
Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.

2. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang
diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

2 Pasal 1 ayat 1
Bahwa hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja
tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun
sejak diberikan, dicabut dan dikembalikan ke negara.
ayat 2
Bahwa saat mengembalikan tanah tersebut kepada negara, Pemerintah Pusat dapat
menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai aset bank tanah.
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PP 20 Tahun 2021, merupakan amanat dan aturan pelaksanaan dari Pasal 180 Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja. Didalamnya mengubah dan
memperbaharui kebijakan-kebijakan yang perlu diselesaikan terkait Kawasan dan Tanah Telantar,
terkait dengan UU 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam PP ini, kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian dilakukan paling cepat dua tahun
sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, serta Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT).

Hak Pengelolaan, serta Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) dapat didayagunakan melalui Reforma
Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah serta untuk cadangan negara lainnya

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar bahwa selain Tanah Telantar, saat ini berdasarkan fakta di
lapangan juga terdapat cukup banyak Kawasan Telantar. Apabila tidak segera ditangani,
penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi
serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu
pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

4.1.4. KERANGKA REGULASI PENGELOLAAN BANGUNAN

UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
1 Pasal 1  Setiap gedung harus mematuhi persyaratan teknis dan administratif

berdasarkan fungsinya.
 Ketentuan administratif bangunan gedung mencakup hak atas lahan serta

status kepemilikan bangunan gedung dan IMB.
2 Pasal 4 Mengatur ketentuan bangunan gedung yang meliputi: 1) fungsi, 2) persyaratan,

3) penyelenggaraan, 4) peran masyarakat, dan 5) pembinaan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 ini mengatur segala hal yang

berkaitan dengan bangunan gedung, dan mengenai perubahan IMB menjadi PBG
(Persetujuan Bangunan Gedung).
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan
yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah
sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan
fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a. Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
b. Standar Teknis;
c. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
d. Sanksi Administratif;
e. Peran Masyarakat; dan
f. Pembinaan.

3 Pasal 7
ayat 1.

Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan
lingkungan di sekitarnya

 Peraturan ini merupakan turunan dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11
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tahun 2020, yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja.
 Sebagai Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, dan sesuai dengan bunyi Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020. PP No 16 Tahun 2021 ini juga sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah yang
lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

 Tujuan PP yaitu untuk memberikan sebuah kemudahan, menarik orang untuk berinvestasi, dan
supaya layanan publik bisa berdaya bersaing,

 Pemerintah telah menetapkan penggantian ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

 Setiap individu/orang yang ingin membangun sebuah bangunan maka mesti mencantumkan
fungsi dari bangunan dalam PBG-nya. Fungsi bangunan itu meliputi diantaranya fungsi hunian,
fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

 Peraturan ini memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih
dari satu fungsi. Namun demikian bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi
standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

 Bangunan Gedung dengan fungsi campuran , jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami
perubahan fungsi gedung, maka pemilik wajib mengajukan PBG perubahan tersebut. Sebaliknya,
apabila pemilik bangunan tidak memenuhinya kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka
akan dikenakan sanksi administratif.

4.1.5. KERANGKA REGULASI ATAS INVESTASI

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Rregulasi ini menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif
dan menarik bagi investor. Pemerintah menetapkan kebijakan yang menyediakan fasilitas dan
kemudahan pelayanan perizinan bagi investor yang dapat memenuhi kriteria yang telah disebutkan
di dalam undang-undang.
Fasilitas yang diberikan kepada investor antara lain:

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

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

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

d. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau
mesin atau peralatan untuk keperluan produksi benda yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada

wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Sedangkan kemudahan layanan dan perizinan mencakup:

a. Prosedur yang mudah bagi sektor swasta untuk mendapatkan HGU, HGB, dan hak pakai.
b. Prosedur imigrasi yang lebih mudah.
c. Prosedur yang lebih mudah bagi sektor swasta untuk mendapatkan izin impor.

Berdasarkan penilaian di atas, maka pemerintah mendorong mekanisme untuk mengurangi beban
administratif bagi investor potensial yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Pelaksanaan
mekanisme ini perlu untuk ditinjau dengan lebih hati-hati berkenaan dengan potensi implementasi
instrumen value capture, yang secara umum ditujukan untuk peningkatan potensi pendapatan atas
inisiatif (implementasi value capture) tersebut.
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PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN
PERIZINAN BERUSAHA:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO;
 Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam
menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: pengaturan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; tata cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinarl
Berusaha Berbasis Risiko; pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; penyelesaian
permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH
 Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah untuk memberikan kepastian

hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha dan menjaga
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kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan oleh Pemerintah pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

 Perubahan mendasar pasca terbitnya UU No.11/2020 yakni perubahan pelayanan dari yang
berbasis izin menjadi pelayanan berbasis risiko, yang terbagi menjadi 3 risiko yaitu risiko
rendah, risiko menengah yang terbagi menjadi 2 yakni risiko menengah rendah dan
menengah tinggiserta risiko tinggi.

3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN
MODAL

Pasal 2 ayat (1) Perpres 10/2021 menyatakan bahwa semua bidang usaha dalam kegiatan
penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut
secara ekplisit dinyatakan tertutup atau merupakan bagian bidang usaha
yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Adapun Bidang Usaha Terbuka yang dimaksud dalam Perpres 10/2021
terdiri atas :
a. Bidang Usaha Prioritas;
b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan

UMKM;
c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
d. Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

 Terobosan terbaru yang sangat terlihat dalam Perpres 10/2021 adalah dengan
diciptakannya konsep bidang usaha prioritas, dimana dalam hal ini Pemerintah memberikan
berbagai macam insentif dari sisi fiskal maupun non-fiskal kepada penanam modal.

 Insentif fiskal yang ditawarkan meliputi insentif dalam sisi perpajakan (pengurangan pajak
penghasilan pada sektor tertentu, pengurangan pajak penghasilan badan, pengurangan
pajak penghasilan neto dan bruto) dan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang
dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Untuk insentif non-fiskal
meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan
ketersediaan bahan baku, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.

 Pergeseran ketentuan ini tentu memberikan harapan baru bagi pelaku bisnis yang ingin
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masuk ke dalam pasar Indonesia dan mengindahkan keinginan Pemerintah untuk
menciptakan lingkungan penanaman modal yang lebih positif.

Bidang Usaha Penanaman Modal

4.1.6. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA SEMARANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan,
Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang

1 Peraturan ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal -
Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -
Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang. Tindakan yang dilakukan adalah
melakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan
yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat.

2 Percepatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing
kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian
nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3 Khususnya Kota Semarang ada beberapa program dan kegiatan yang dianggap strategis
menurut Peraturan Presiden ini, ada 18 (delapan belas) proyek strategis dimana jika
ditinjaua dari sisi pendanaan akan mencapai Rp. 27.510.000.000.000,00. Dengan proporsi
sumber pendanaan dari APBN, KPBU, BUMN dan BUMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
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No Program Kegiatan
Estimasi
Investasi
(Milyar)

Sumber
Dana

1 Normalisasi Sungai Bringin. Kota Semarang 100.0 APBN
2 Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang - Kendal. Kota Semarang dan Kab. Kendal 500.0 APBN
3 Pembangunan Fly Over Madukoro. Kota Semarang 200.0 APBN
4 Pembangunan Jembatan Srondol - Sekaran 200.0 APBN
5 Pembangunan Fly Over Jalan Setiabudi 200.0 APBN
6 Pembangunan Underground Simpang Lima 850.0 KPBU
7 Pembangunan BRT Dedicated Lane 600.0 KPBU
8 Transportasi massal berbasis rel. Kota Semarang. Kab. Kendal, Demak dan Grobogan 1,000.0 BUMN
9 Pembangunan jalur rel dari Tanjung Emas menuju Kendal Sea Port. 1,000.0 KPBU

10 Pengembangan LRT Perkotaan. Kota Semarang 14,760.0 KPBU
11 Pembangunan Terminal Cruise Pelabuhan Tanjung Emas. Kota Semarang 5,000.0 BUMN
12 Optimalisasi kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas. Kota Semarang 2,000.0 BUMN
13 Pembangunan Rusun pekerja. Kota Semarang 25.0 BUMN
14 Pembangunan Pusat Logistik Berikat KI Wijayakusuma. Kota  Semarang 50.0 BUMN
15 Pembangunan pusat bisnis dan wisata. international PRPP. Kota Semarang 700.0 BUMD
16 Pengelolaan limbah medis. Kota Semarang 200.0 BUMD
17 Pembangunan Technopark. Kota Semarang 75.0 APBN
18 Pembangunan Dry Port Ex Terminal Terboyo. Kota Semarang 50.0 APBN

Total 27,510.0

ESTIMASI INVESTASI SUMBER DANA
GRAFIK ESTIMASI INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN PADA KEGIATAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

EKONOMI DI KOTA SEMARANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2O2O PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak
Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan
pemulihan ekonomi nasional.

 Untuk diketahui, Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek
dan 1 Program, lalu direvisi pada tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245
Proyek dan 2 Program. Daftar ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Perpres
56/2018 hingga meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Sejak tahun 2016 sampai dengan 4
Desember 2020, sebanyak 103 proyek senilai Rp 602,7 triliun telah berhasil diselesaikan.
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 Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, danf atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah.

NO SEKTOR PROYEK STRATEGIS
1 Sektor Jalan dan Jembatan a. Jalan Tol Semarang – Demak

b. Jalan Tol Semarang Harbour
2 Sektor Air Bersih dan Sanitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat
3 Sektor Energi Pembangunan Transmisi Pipa Gas

(Ruas Cirebon – Semarang)
4 Sektor Kawasan Pembangunan Underground Simpang Lima

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 05 TAHUN 2021
1 Tujuan Penataan Ruang

Wilayah Kota
Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai
pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan

2 Rencana struktur ruang meliputi :
a. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan;
b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan.
a. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan;
a.1. Rencana Pembagian

Wilayah Kota (BWK)
a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah,

Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan

Kecamatan Gajahmungkur;
c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan

Kecamatan Semarang Utara;
d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk;
e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan

Kecamatan Pedurungan;
f. BWK  VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang;
g. BWK  VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik;
h. BWK  VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati;
i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen; dan
j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan

Kecamatan Tugu.
a.2. Rencana

pengembangan
fungsi utama
masing-masing BWK

a. BWK I dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. perdagangan dan jasa berskala internasional;
2. pusat pemerintahan Provinsi; dan
3. pusat pemerintahan Kota.

b. BWK II dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
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1. pusat pendidikan kepolisian; dan
2. pusat olahraga.

c. BWK III dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. transportasi laut;
2. transportasi udara; dan
3. kantor pelayanan pemerintahan Provinsi.

d. BWK IV dengan pengembangan fungsi utama berupa industri.
e. BWK V dengan pengembangan fungsi utama meliputi:

1. perdagangan dan jasa; dan
2. jasa pertemuan dan pameran.

f. BWK VI dengan pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi;
g. BWK VII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:

1. perkantoran militer; dan
2. perdagangan dan jasa.

h. BWK VIII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. pendidikan tinggi; dan
2. paru-paru Kota.

i. BWK IX dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
2. paru-paru Kota.

j. BWK X dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
1. perdagangan dan jasa; dan
2. industri.

b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan.
b.1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
b.1.1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat;
b.1.1.1.Rencana Sistem

Jaringan Jalan
a. prasarana jalan;
b. terminal penumpang;
c. terminal barang; dan
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d. jembatan timbang.
Prasarana jalan meliputi:
a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan yang menjadi kewenangan kota; dan
d. persimpangan jalan.
Jalan nasional

a. jalan arteri primer meliputi:

1. Bts. Kota Kendal - Bts. Kota Semarang;
2. Jln. Walisongo (Semarang);
3. Jln. Siliwangi (Semarang);
4. Jln. Jendral Sudirman (Semarang);
5. Jln. Mgr. Sugiyopranoto (Semarang);
6. Jln. Tugu Muda (Semarang);
7. Jln. Dr. Sutomo (Semarang);
8. Jln. S. Parman (Semarang);
9. Jln. Sultan Agung (Semarang);
10. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
11. Jln. Arteri Utara Martadinata,Fly Over,Yos Sudarso (Semarang);
12. Jln. Usman Janatin (Semarang);
13. Jln. Kaligawe (Semarang); dan
14. pengembangan jalan lingkar luar Kota (outer ring road).

b. jalan tol meliputi:

1. jalan tol seksi A (Jatingaleh – Srondol);
2. jalan tol seksi B (Jatingaleh – Krapyak);
3. jalan tol seksi C (Kaligawe – Jangli);
4. jalan tol Semarang – Solo;
5. jalan tol  Batang – Semarang;
6. jalan tol Semarang – Demak; dan
7. Jalan tol Outer Ringroad Kendal-Semarang (Harbor Toll), Kab. Kendal.

Jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP-2) meliputi:

a. Jl. Pandanaran (Semarang);
b. Jl. Bunderan Simpang Lima (Semarang);
c. Jl. A. Yani (Semarang);
d. Jl. Brijend Katamso (Semarang);
e. Jl. Brijend Sudiarto (Semarang); dan
f. Cangkiran - Ungaran (Bts. Kodya Semarang).

Jalan yang menjadi kewenangan Kota meliputi:

a. jalan arteri sekunder
b. jalan kolektor sekunder
c. jalan lokal sekunder

Persimpangan jalan meliputi:

a. persimpangan sebidang meliputi:

1. seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Daerah;
2. persimpangan sebidang rencana jalan lingkar luar Kota (outer  ring

road) dan jalan lingkar tengah (middle ring road); dan
3. persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang – Jangli.
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b. persimpangan tidak sebidang meliputi:

1. simpang susun Pelabuhan;
2. simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C;
3. simpang susun Jalan Tol Semarang – Solo;
4. simpang susun rencana jalan lingkar luar dan jalan lingkar

tengah;
5. simpang susun Jalan Tol Semarang – Demak;
6. simpang susun Jalan Tol Semarang – Batang;
7. simpang susun Banyumanik;
8. simpang susun Jatingaleh;
9. simpang susun Kalibanteng;
10.simpang susun Majapahit; dan
11.fly over Madukoro;
12.fly over Jalan Setiabudi; dan
13.simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu,

Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Pedurungan.
b.1.1.2.Rencana

Terminal
Terminal penumpang meliputi:
a. terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon

Kecamatan Tugu;
b. terminal penumpang tipe B berada di Kelurahan Penggaron Kidul

di Kecamatan Pedurungan;
c. terminal penumpang Tipe C meliputi:

1. terminal penumpang C di Kelurahan Banjardowo  Kecamatan
Genuk;

2. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran Kecamatan
Mijen;

3. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Gunungpati
Kecamatan Gunungpati;

d. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Tanjung Mas
Kecamatan Semarang Utara; dan

4. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan
Tembalang.

b.1.1.3.Rencana
Terminal

Terminal barang meliputi:
a. terminal barang di Kelurahan Panggung Lor dan Kelurahan

Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara; dan
b. terminal barang di Kelurahan Terboyo Kecamatan genuk.

b.1.1.4.Rencana
Jembatan
Timbang

Jembatan Timbang berada di Kelurahan Wonosari Kecamatan
Ngaliyan.

b.1.1.5.Rencana sistem
jaringan
transportasi
kereta api

Jaringan jalur kereta api umum meliputi:
a. Jaringan jalur kereta api antarkota;
b. kereta api perkotaan;
c. kereta api antar moda; dan
d. prasarana penunjang;
Kereta api antarkota melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan
Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang
Timur, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Genuk meliputi:
a. Jalur kereta api cepat dan/atau semi cepat Jakarta – Surabaya;
b. Jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
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c. Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung – Yogyakarta –
d. Solo – Surabaya; dan
e. Jalur Utara - Selatan menghubungkan:

1. Semarang – Solo -Yogyakarta;
2. Semarang - Tegal – Purwokerto.

f. jalur Semarang – Kudus – Pati – Rembang; dan
g. jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora.
Kereta api perkotaan berupa jalur kereta api perkotaan yang
terintegrasi dengan sistem regional Kedungsepur meliputi:
a. jaringan kereta api perkotaan melewati sub pusat pelayanan BWK

X – pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V – sub
pusat pelayanan BWK IV; dan

b. pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api di sub pusat
pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan
BWK IV dan sub pusat pelayanan BWK V.

Kereta api antar moda menghubungkan antar simpul transportasi
meliputi:
a. Stasiun Kereta Api;
b. Bandara Udara Ahmad Yani;
c. Terminal angkutan umum penumpang;
d. Pelabuhan Tanjung Emas; dan
e. simpul lainnya.
Stasiun kereta api terdiri atas:
a. stasiun penumpang meliputi:

1. Stasiun Semarang Poncol di Kecamatan Semarang Utara; dan
2. Stasiun Semarang Tawang di Kecamatan Semarang Utara.

b. stasiun barang meliputi:
1. Stasiun Semarang Gudang di Kecamatan Semarang Timur; dan
2. Stasiun Semarang Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara.

c. stasiun operasi meliputi:
1. Stasiun Alastua di Kecamatan Genuk;
2. Stasiun Mangkang di Kecamatan Tugu; dan
3. Stasiun Jerakah di Kecamatan Tugu.

b.1.1.6.Rencana Sistem
jaringan sungai,
danau, dan
penyeberangan

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
a. pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banjir

Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Semarang; dan
b. pengembangan transportasi wisata waduk Jatibarang.

(2) Selain sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan,
Pemerintah Daerah dapat menetapkan sistem jaringan
transportasi wisata sungai, danau, dan penyeberangan lainnya.

b.1.2. Rencana Sistem
Prasarana
Transportasi Laut

1) Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas di
Kecamatan Semarang Utara sebagai pelabuhan utama.

2) Pelabuhan Tanjung Emas direncanakan mampu melayani
kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti
kemas angkutan laut nasional dan internasional

b.1.3. Rencana Sistem
Prasarana
Transportasi Udara

(1) Rencana sistem jaringan transportasi udara meliputi
peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani di Kecamatan
Semarang Barat dan Kecamatan Tugu.

(2) Rencana peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani berfungsi
sebagai bandara pengumpul skala pelayanan primer.
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(3) Tatanan kebandar udaraan wajib mendukung keberadaan dan
operasional TNI dalam fungsinya menjaga pertahanan dan
keamanan.

(3) Ruang udara untuk penerbangan diatur dalam Kawasan
Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP)

(4) Perubahan pengaturan Kawasan Keamanan Operasional
Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
b.2.1. Rencana Jaringan

Listrik
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik & sarana pendukungnya;
b. gardu induk; dan
c. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya
meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan

Semarang Utara;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatibarang; dan
c. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat Pengolahan

Akhir (TPA) Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen.
b.2.2. Rencana

Pengembangan
Sistem Prasarana
Energi BBM

Jaringan infrastruktur minyak bumi berupa jaringan gas bumi kilang
ke konsumen meliputi:
a.  jaringan pipa BBM Rewulu-Teras – Pengapon melewati:

1. Kecamatan Banyumanik;
2. Kecamatan Candisari;
3. Kecamatan Gayamsari; dan
4. Kecamatan Semarang Utara.

b. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang melewati:
1. Kecamatan Semarang Utara;
2. Kecamatan Semarang Timur; dan
3. Kecamatan Genuk.
c. Depo BBM berada di Kecamatan Semarang Utara.

d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:
1.  Cirebon - Semarang – Bangkalan, Semarang – Kalimantan

Timur, Semarang – Kepodang berada di Kecamatan Semarang
Utara.

2.  Kepodang- Rembang - Pati - Jepara – Semarang melewati:
a) Kecamatan Semarang Utara;
b) Kecamatan Semarang Timur; dan
c) Kecamatan Genuk.

3.  Semarang – Kendal melewati:
a) Kecamatan Tugu;
b) Kecamatan Semarang Barat; dan
c) Kecamatan Semarang Utara.

4.  Semarang - Solo;
5.  Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan
6.  jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian.

e. jaringan pipa gas perkotaan berada di seluruh Kecamatan.
f. Kilang minyak dan Gas Bumi berupa LNG di Kec.Semarang Utara.
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b.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
b.3.1. Jaringan tetap; (1) Jaringan kabel serat optik berbentuk jaringan udara melalui

pemanfaatan tiang bersama antar operator telekomunikasi.
(2) Saluran serat optik berbentuk saluran dalam tanah melalui

pemanfaatan ruang bersama antar operator telekomunikasi dan
antar jaringan prasarana lainnya.

(3) Penyediaan sistem telekomunikasi jaringan tetap dikembangkan
di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan
jangkauan pelayanan.

b.3.2. Jaringan bergerak (1) Jaringan bergerak seluler dikembangkan melalui manara
telekomunikasi berada diseluruh wilayah Daerah dengan
mempertimbangkan jangkauan pelayanan dan keamanan
lingkungan disekitar menara telekomunikasi.

(2) Pengaturan lokasi menara telekomunikasi dan pemanfaatan
menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
b.4.1. Rencana

pengembangan
sistem prasarana
air baku dan
irigasi

a. penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS);
b. penanganan terhadap daerah irigasi (D.I); dan
c. pengembangan waduk dan embung

Rencana penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS)
a. DAS Lintas Kabupaten/Kota:

1. DAS Banjir Kanal Barat
2. DAS Banjir Kanal Timur
3. DAS Babon

b. DAS Dalam Kota
Rencana pengembangan waduk dan embung
1) Rencana pengembangan waduk terdapat pada sub sistem drainase

Sungai Banjir Kanal Barat
2) Rencana pengembangan embung pada sub sistem drinase sungai

b.4.2. Rencana
penyediaan
prasarana air
bersih,
penggunaan air
tanah, dan
pemanfaatan air
hujan

a. pembatasan pengambilan air tanah di Kecamatan Tugu,
Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara,
Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan,
Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan
Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari;

b. peningkatan dan pengembangan sistem prasarana air permukaan
melalui sistem perpipaan di seluruh kecamatan; dan

c. pengembangan pemanfaatan air hujan di seluruh kecamatan.

b.4.3. Rencana Sistem
pengendalian
banjir

Berupa pembangunan fasilitas penangkap dan penampung air
meliputi:
a. embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi:

Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di
Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan
Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan
Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates.
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b. embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon berupa
Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo

c. embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi
Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung
Bambankerep di Kelurahan Bambankerep.

d. embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro berupa
Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas;

e. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah
meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;

f. embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur
meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung
Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan
Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo; dan

g. embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung
Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan
Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan
Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.

b.4.4. Pengendalian rob
dan banjir

a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah Daerah;
b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan

Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan
Genuk;

c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;
d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati,

Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Daerah.

b.5. Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan
b.5.1. Rencana Sistem

Persampahan;
1) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi:

a. TPA Jatibarang di Kecamatan Mijen; dan
b. TPA Regional.

2) Pengembangan TPA regional sesuai dengan rencana Pemerintah
Pusat.

3) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Lain dalam pengembangan dan pengelolaan
TPA Regional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi pengembangan
dan penyediaan TPS di kawasan permukiman dan kawasan pusat
pelayanan.

(2) Untuk mengurangi timbulan sampah dari TPS yang dibawa ke
TPA, setiap TPS dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

(3) Rencana lokasi TPS diatur lebih lanjut oleh perangkat  Daerah
yang membidangi persampahan.

b.5.2. Rencana Sistem
Penyediaan Air
Minum;

Unit air baku meliputi:
a. Unit air baku permukaan berada di Kecamatan Tembalang,

Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan
Mijen, dan Kecamatan lainnya; dan

b. Unit air baku dari dalam tanah berada di Kecamatan Mijen,
kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.

Unit produksi Unit produksi Unit air baku berada di Kecamatan Tembalang,
Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan
Mijen, Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan
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lainnya.
Unit pelayanan Unit pelayanan terdiri atas:

a. Semarang Bagian Barat;
b. Semarang Bagian Utara;
c. Semarang Bagian Timur;
d. Semarang Bagian Selatan; dan
e. Semarang Bagian Tengah.
Bukan jaringan perpipaan meliputi:
a. sumur dangkal;
b. sumur pompa; dan
c. fasilitas penampungan air hujan.

b.5.3. Rencana Sistem
Pengelolaan Air
Limbah;

Sistem pembuangan air limbah (sewage) meliputi:
a. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

industri di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Genuk,
Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan,
Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur,
Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Tugu; dan

b. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub
pusat pelayanan kota.

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) meliputi:
a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan

pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan
Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati,
Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan

b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan
pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi
di seluruh wilayah Daerah.

b.5.4. Rencana Sistem
Drainase;

Sistem drainase sebagai satu kesatuan sistem drainase meliputi:
a. sistem drainase Mangkang;
b. sistem drainase Semarang Barat;
c. sistem drainase Semarang Tengah; dan
d. sistem drainase Semarang Timur.

b.5.5. Rencana Jaringan
Jalan Pejalan
Kaki;

Sistem jaringan pejalan kaki meliputi:
a. Jalan Pahlawan;
b. Kawasan Taman Menteri Supeno;
c. Kawasan Simpang Lima;
d. Jalan Pandanaran;
e. Jalan Pemuda;
f. Jalan MH. Thamrin;
g. Jalan Gajah Mada;
h. Kawasan Kota Lama;
i. Jalan MT. Haryono;
j. Jalan Brigjend. DI Panjaitan;
k. Jalan Sugiono;
l. Jalan Prof. Sudarto;
m. Jalan Soegijapranata;
n. Jalan Brigjen Sudiarto;
o. Jalan Ki Mangun Sarkoro;
p. Jalan Sultan Agung;
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q. Jalan Dr. Sutomo;
r. Jalan Karangrejo; dan
s. Jalan Sriwijaya.

b.5.6. Rencana Jalur
Dan Ruang
Evakuasi
Bencana.

Rencana  jalur evakuasi bencana berupa jalan-jalan yang aman dari
bencana gerakan tanah, berada di:

a. Kecamatan Mijen;
b. Kecamatan Gunungpati;
c. Kecamatan Ngaliyan;
d. Kecamatan Banyumanik;
e. Kecamatan Tembalang;
f. Kecamatan Gajahmungkur;
g. Kecamatan Candisari; dan
h. Kecamatan Semarang Barat.

Rencana ruang evakuasi bencana antara lain:

a. lapangan;
b. stadion;
c. taman publik;
d. bangunan rumah;
e. bangunan kantor pemerintah;
f. bangunan fasilitas sosial;
g. bangunan fasilitas umum; dan
h. ruang/bangunan lainnya.

b.5.7. Rencana
Pengaturan
Kegiatan Sektor
Informal

a. pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Sodong (Kecamatan
Mijen);

b. penjualan produk kerajinan di Pasar Waru; dan
c. pedagang kaki lima makanan, jajanan, dan komoditas lainnya di

Sekitar  Simpang Lima dan Semawis (Kawasan Pecinan)
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3 Rencana Pola Ruang
a. kawasan lindung; dan

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;

2. kawasan perlindungan setempat;
3. ruang terbuka hijau;
4. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
5. kawasan rawan bencana alam.

b. kawasan budidaya.
1. kawasan hutan produksi;
2. kawasan perumahan;
3. kawasan perdagangan dan jasa;
4. kawasan perkantoran;
5. kawasan pendidikan;
6. kawasan industri;
7. kawasan olah raga;
8. kawasan wisata;
9. kawasan transportasi;
10.kawasan pertahanan dan keamanan;
11.kawasan peruntukan pertanian;
12.kawasan peruntukan perikanan;
13.kawasan peruntukan pertambangan;
14.kawasan pelayanan umum; dan
15.kawasan ruang terbuka non hijau.
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4 Rencana Kawasan Strategis
a. Kawasan Strategis

Nasional
Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan strategis yang
ditetapkan Pemerintah Pusat  berupa Kawasan Perkotaan Kendal,
Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi

b. Kawasan strategis Kota
(1) Kawasan

Strategis
Pertumbuhan
Ekonomi

a. Rencana pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa
Peterongan – Tawang – Siliwangi meliputi :
1. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
2. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
3. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.

b. Rencana pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas
meliputi
1. penanganan masalah rob; dan
2. penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mendukung
3. keberadaan fungsi pelabuhan laut.

(2) Kawasan
Strategis Daya
Dukung
Lingkungan
Hidup

Kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
meliputi:
a. kawasan Waduk Jatibarang;
b. kawasan reklamasi pantai;
c. kawasan Banjir Kanal Barat; dan
d. kawasan Banjir Kanal Timur.

(3) Kawasan
Strategis Sosial
Budaya

Kawasan strategis kota sosial dan budaya meliputi:
a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
b. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
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c. Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan
Gunungpati;

d. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat;
e. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;
f. Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok.
g. Kawasan perbatasan di Kecamatan Genuk, Kecamatan

Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang,
Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan
NgaliyanKecamatan Tugu.

4.2. KERANGKA KELEMBAGAAN

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

OPD TUGAS, FUNGSI UTAMA
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah
Tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah
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OPD TUGAS, FUNGSI UTAMA
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Menyelenggarakan fungsi:
h. penyusunan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembanganDaerah;
i. pelaksanaan dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dukungan perencanaan,

penelitian dan pengembangan Daerah;
k. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan,

penelitian dan pengembangan;
l. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan

fungsinya.
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Kota Semarang

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keungan
Tugas memebantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang usuran
Pemerintah di Bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah
Fungsi Utama:
a. Perumusan kebijakan bidang anggaran, Bidang perbendaharaan, Bidang

akuntansi dan aset daerah
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang

anggaran, bidang perbendaharan, bidang akuntansi dan bidang aset daerah
Dinas
Perhubungan

Unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.
Menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang

Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang
Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD;

d. penyelenggaraan kerjasama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang
Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir;

e. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan,
Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, dan UPTD;

f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu
Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir,
dan UPTD;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum
Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang

Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
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OPD TUGAS, FUNGSI UTAMA
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air
dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur, dan UPTD;

d. penyelenggaraan kerja sama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan
Infrastruktur;

e. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina
Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan
Infrastruktur dan UPTD;

f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang
Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase,
Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Dinas Penataan
Ruang

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub
urusan penataan ruang dan bidang pertanahan
Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum sub urusan penataan ruang danbidang pertanahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
Menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang

Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;
b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan

Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa
Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;

d. penyelenggaraan kerja sama Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang
Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan UPTD;

e. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Tata Ruang, Bidang Tata
Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi, Bidang Pertanahan, dan
UPTD;

f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Tata
Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi,
Bidang Pertanahan, dan UPTD;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
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5.1. KERANGKA VALUE CREATION
tudi kasus internasional value creation berfokus pada empat aspek pendorong
terciptanya value creation yaitu rencana pengelolaan lahan dan kerangka regulasi,
pendekatan whole-of-government 1, rencana ekonomi, dan pendekatan pembangunan

terintegrasi.

1 pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan
sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu
yang muncul

S

kerangka value creation
Kerangka Value Capture

Kerangka Pendanaan Nilai (Value Funding)



KAJIAN LAND VALUE CAPTURE KOTA SEMARANG 89

KERANGKA LAND VALUE CAPTURE

5.1.1. TEORI EKONOMI VALUE CREATION

1. TEORI EKONOMI VALUE CREATION
 Value creation harus menjadi pendekatan yang konsisten untuk penilaian dan peningkatan manfaat

(ekonomi) yang berkesinambungan yang dihasilkan oleh investasi publik. Investasi sektor publik dalam
pembangunan infrastruktur ekonomi ditujukan untuk mendorong peningkatan industri, bisnis, dan
masyarakat dengan tujuan utama infrastruktur adalah  mendorong peningkatan perekonomian.

 Berikut ini adalah teori yang menjelaskan tahapan akan Value Creation (menurut Prof. Uttam Kumar):
NO DISKRIPSI FIGURE
1 Dalam suatu wilayah kota (city) terdapat suatu

area yang merupakan Central Business District
(CBD) yang mayoritas penggunaan lahannya diisi
oleh bangunan-bangunan yang menjadi
penyangga utama CBD seperti pusat
perbelanjaan, supermarket, department store,
perkantoran, hotel, multifunction hall, dan
bangunan-bangunan lain yang menjadi tempat
bisnis, transaksi keuangan, dan konsumsi.

2 Pusat kota (CBD) yang terletak di pusat kota,
dimana dekat dengan fasilitas-fasilitas seperti
sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan,
transportasi umum, jalan tol, dan punya akses
jalan yang lebar. Semakin jauh dari CBD maka
keberadaan akan kelengkapan fasilitas semakin
berkurang sampai jauh ke pinggiran perkotaan
pada area transisi dan semakin jauh ada pada
lokasi perdesaan yang jauh dari fasilitas yang
lengkap.

3 Melalui grafik kurva sewa tanah berdasarkan
jarak lokasi/lahan dari pusat kota (CBD) sampai
ke pinggir kota dipengaruhi oleh adanya
“jarak/distance” dan Harga Lahan “Land Value”.
Pada kurva menggambarkan bahwa lahan/lokasi
yang dekat dengan CBD akan lebih tinggi nilai
lahannya dan akan berbanding terbalik apabila
lahan berada semakin menjauh dari CBD maka
akan semakin turun nilai lahannya.

4 Melalui kebijakan dari pemerintah kota
berencana berupa pembangunan jalan baru
(new road) yang melintasi kawasan pinggiran
(jauh dari CBD). Pembangunan jalan baru
merupakan proyek dari pemerintah kota untuk
penyediaan infrastruktur publik dan
pengembangan kota dalam menyediakan sarana
transportasi.
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5 Proyek pembangunan jalan baru akan
berdampak pada lahan sekitarnya, jalan baru
menjadi magnet kegiatan-kegiatan seperti:
permukiman baru, apartemen, komersial,
perkantoran, industri dan lain sebagainya.
Sehingga pada grafik normal diatas sebelum ada
pembangunan jalan baru nilai lahan akan
turun/melemah, akan tetapi setelah ada
pembangunan jalan baru maka grafik nilai lahan
akan menggelembung / meninggi.

6 Kondisi peningkatan nilai lahan pada sekitar jalan
baru dikarenakan akan semakin mudahnya
aksesibilitas dan memungkinkan pusat
pertumbuhan baru diluar CBD.
Pada lokasi lahan yang dekat dengan jalan baru
maka nilai lahan lebih tinggi daripada lokasi
lahan yang semakin jauh dari jalan baru.
Dalam konteks pembangunan jalan baru, maka
pemerintah kota setempat dapat menangkap
peluang LVC yang bisa bekerjasama dengan
developer dalam pengembangan kawasan yang
mempunyai kepentingan dari jalan baru
tersebut. Selain itu pemerintah kota juga bisa
menangkap peluang tax/pajak untuk pemilik
lahan yang menikmati infrastruktur baru dan
nilai lahan yang semakin tinggi

Sumber: Adobsi dari materi Prof. Uttam Kumar, Dept Architecture and Planning Indian Institute of Technology Roorkee

5.1.2. PENGALAMAN INTERNASIONAL VALUE CREATION

Cipta nilai (Value Creation) dapat dilakukan dengan membiayai investasi infrastruktur yang produktif
untuk mendorong pertumbuhan produktivitas ekonomi. Berikut dibawah ini adalah beberapa faktor
pedorong dalam mewujudkan cipta nilai (value capture) dengan beberapa pengalaman interbasional
pada masing-masing faktor pendorongnya.

Faktor Pendorong (Enablers) dari Pengalaman (Best Practices) Internasional
1. Pendekatan Seluruh Pemerintahan
Mendorong Kerangka dan
Pembuatan Peraturan

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

Government of the State of Victoria,
Australia. 2017:
Rencana Strategis VCC (Value Create
Capture) akan menyajikan peluang
implementasi PCC, sekaligus dengan nilai
indikatifnya. Detil Rencana VCC akan
disusun berdasarkan full business case.
Rencana VCC untuk mendapatkan
persetujuan dari Kementerian
yang berwenang. (Negara Bagian Victoria,
Australia).

Kolaborasi Lintas
Kementerian dan Lintas
Departemen

Memastikan keselarasan antara
kebijakan, strategi, dan legislasi

Pendanaan dan Pengadaan
yang Inovatif

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

2. Rencana Induk Perekonomian (Economic Master Planning)
Menciptakan Titik
Aktivitas Ekonomi

Rencana ekonomi menyediakan ruang
bagi pemerintah maupun swasta

Skema pendanaan Crossrail di Inggris
berdasarkan pada analisis business case
yang mendalam yang mengestimasi
manfaat (benefit) dan mengidentifikasi
penerima manfaat (beneficiaries)
infrastruktur Elizabeth Line, yang
memungkinkan pemerintah untuk
melakukan negosiasi besaran kontribusi
bersama dengan entitas usaha yang
diuntungkan dari proyek tersebut melalui
peningkatan akses terhadap pasar tenaga
kerja dan peningkatan nilai aset propertinya
dibandingkan yang lain. [Buck, M. Crossrail
UK].
Crossrail adalah jalur kereta api sepanjang
118-kilometer (73-mil) yang sedang
dibangun di Inggris.
Proyek Crossrail ini disetujui tahun 2007 dan
dimulai tahun 2009 (proyek pembangunan
infrastruktur terbesar di Eropa).

Meningkatkan Manfaat
(Benefit) atas Investasi
Publik

menciptakan dan meningkatkan
manfaat (benefit) atas investasi publik
pada infrastruktur seperti penciptaan
lapangan pekerjaan yang tangguh,
peningkatan aksesibilitas, dan
peningkatan kualitas hidup

Kolaborasi Pemerintah dan
Swasta

Kerangka yang jelas dan transparan
untuk meningkatkan partisipasi
swasta, membuat model mekanisme
insentif berbasis kinerja

Data Ekonomi tentang
Arus Material (Bahan
Baku)

Bank data dan statistik pemerintah
yang dikumpulkan secara konsisten
baik pada level pusat hingga daerah.
Data yang terintegrasi, lengkap,
terbaru (up-to-date), dan sangat
representatif (atas kondisi saat ini)
dengan cakupan dan metodologi yang
konsisten serta tersedia untuk publik

Crossrail Place Roof Garden Terowongan Crossrail sedang dibangun
3. Rencana Pemanfaatan Lahan Jangka Panjang Dan Kerangka Regulasi

Pembangunan dan
Perencanaan Terintegrasi
ditujukan untuk:
 Kualitas hidup yang

tinggi
 Ekonomi yang

kompetitif
 Kelestarian lingkungan

Rencana induk (master plan) visioner
yang melingkupi pemanfaatan lahan
dan transportasi dalam jangka panjang

Tinjauan strategis disposisi lahan dan
properti publik (core and non-core public
land and properties) inti dan non-inti di
Filipina .
The Bases Conversion and Development
Authority (BCDA) di Filipina memiliki
kewenangan untuk melakukan transformasi
bekas pangkalan militer dan properti
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,
dengan kemitraan bersama dengan sektor

 Zonasi yang Fleksibel
ditujukan untuk: Mixed-

Zonasi yang fleksibel
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Faktor Pendorong (Enablers) dari Pengalaman (Best Practices) Internasional
use, compact
developments pada
wilayah strasiun transit

swasta, berdasarkan prinsip integritas,
excellence dan efisiensi pada pengelolaan
sumber daya pemerintah. Tujuan utamanya
adalah menciptakan masyarakat perkotaan
yang berkelanjutan (sustainable urban
communities) untuk peningkatan kualitas
hidup masyarakat Filipina. [BCDA]

Bonifacio Global City

1923
Sistem Administrasi dan
Pengelolaan Lahan yang
Andal (Robust) untuk
mendorong:
 Kejelasan dan kepastian

kepemilikan lahan
• Akusisi dan disposisi

lahan yang berorientasi
masa depan
(forwardlooking view)

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

Sebagai contoh, masyarakat di Singapura
dapat mengakses informasi properti  dan
informasi survei lahan melalui Singapore
Land Authority’s Integrated Land
Information Service (INLIS) dalam bentuk
rencana dan peta kadaster.
Menyediakan informasi tentang masalah
tanah seperti rencana garis jalan, rencana
survei dan batas-batas properti. Selain itu,
INLIS memberikan informasi tentang
properti seperti kepemilikan properti,
riwayat transaksi properti, dan fasilitas di
sekitarnya.

4. Pembangunan Perkotaan dan Transportasi Terintegrasi
Integrated transport
planning

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

TOD di Hong Kong
Rencana tata ruang Hong Kong, China
dikembangkan dengan prinsip
pembangunan berbasis rel dan komitmen
untuk mendapatkan hasil yang optimal
(doing more with less)
Integrasi rencana pemanfaatan lahan dan
transit berhasil membuat 75% penduduk
dan 84% pekerjaan di Hong Kong, China
berada pada radius kurang dari 1 km dari
stasiun transportasi masal. Mass Transit
Railway Corporation (MTRC).
Mass Transit Railway Corporation (MTRC)
pemerintah mengoperasikan model bisnis
rail-plus-property yang mencakup
peningkatan nilai properti yang dihasilkan
atas infrastruktur jalan rel (railway) yang
baru, lalu pendapatan dari pembangunan
properti digunakan  untuk mendanai
pembangunan/konstruksi serta
operasionalisasi infrastruktur.
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Faktor Pendorong (Enablers) dari Pengalaman (Best Practices) Internasional

Transit-oriented-development (TOD) in Hong Kong
Public commons Contohnya, fasilitas publik seperti

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

Pembaharuan Perkotaan di Singapura
Kebijakan seperti memindahkan pedagang
asongan ke pusat jajanan serta mengadopsi
pendekatan mixed-used untuk membangun
ruko (rumah toko) misalnya, dapat
mengatasi tantangan sulitnya memindahkan
penduduk maupun kegiatan bisnis.
Meningkatnya wilayah terbuka hijau dan
berkurangnya polusi udara mendorong
peningkatan kualitas hidup yang
berkelanjutan

Pengaturan tata letak
(Placemaking)

Pembaruan perkotaan (urban
regeneration) ditujukan untuk
meningkatkan nilai lahan potensial
yang sebelumnya telah mengalami
stagnasi.

Lokasi strategis menjadikannya pusat perdagangan.                      RTH meningkatkan kualitas hidup

5.1.3. ASSESMENT KERANGKA CIPTA NILAI (VALUE CREATION)

Assesment kerangka cipta nilai (value creation)
1. Pendekatan Seluruh Pemerintahan
Mendorong Kerangka dan Pembuatan
Peraturan

Segera mempersiapkan peraturan turunan baik Peraturan Daerah (Perda)
atau Perwali, selagi menunggu peraturan (yang dimungkinkan adalah
Peraturan Presiden) tetang implementasi dari Land Valu Capture (LVC)

Kolaborasi Lintas Instansi (stakeholder)  Diskusi serius antarpemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk
beberapa jenis persiapan proyek perkotaan atau izin usaha.

 Pada praktiknya diskusi antarlevel pemerintahan yang berbeda, semisal
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Assesment kerangka cipta nilai (value creation)
pemerintah provinsi dan pemerintah kota telah terlaksana pada tahap
persiapan di beberapa proyek infrastruktur.

Pendanaan dan Pengadaan yang
Inovatif

 Masih merujuk pada Rujukan peraturan perundang-undangan:
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

 Peraturan tersebut belum secara spesifik belum menyebutkan
bagaimana model kontribusi dari penerima manfaat (beneficiary-pays
models) dapat secara langsung mendukung skema pembiayaan yang
ada pada KPBU.

2. Rencana Induk Perekonomian (Economic Master Planning)
Menciptakan Titik Aktivitas Ekonomi  Perencanaan spasial perlu mengakomodir visi ekonomi kota.

 Perencanaan ekonomi yang tidak terintegrasi dapat menurunkan
keberlangsungan investasi

Meningkatkan Manfaat (Benefit) atas
Investasi Publik

Perlunya mengidentifikasi penerima manfaat proyek atau analisa dampak
ekonomi proyek.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Perlu adanya kepercayaan
Data Ekonomi tentang Arus Material
(Bahan Baku)

Terdapat beberapa jenis data yang membutuhkan pembaharuan untuk
mendukung analisis cakup nilai (value capture) dan cipta nilai (value
creation).

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Jangka Panjang Dan Kerangka Regulasi

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

 Perencanaan infrastruktur transportasi seringkali diputuskan sendiri-
sendiri secara politik, sehingga tidak relevan dengan rencana tata ruang
yang telah disepakati.

 Faktor ekonomi jangka pendek yang ada di RPJMD bisa saja tidak
berlanjut dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan.

Zonasi yang Fleksibel ditujukan untuk
Mixed-use, compact  developments
pada wilayah strasiun transit

 Belum ada panduan khusus terkait implementasi mekanisme jual beli
KLB pada level kota.

 Masih terdapat masalah terkait cara mendorong implementasi rencana
hak pengelolaan lahan

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

lahan
 Akusisi dan disposisi lahan yang

berorientasi masa depan
(forwardlooking view)

 Melakukan digitalisasi seluruh data lahan ke dalam satu sistem
terintegrasi, yang diperbaharui setiap tahunnya

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

4. Pembangunan Perkotaan dan Transportasi Terintegrasi
Integrated transport planning
Public commons Proyek pembangunan kota yang tidak direncanakan sebelumnya kerap

kali terjadi, yang justru menjadi trade-off antara target investasi
perkotaan terhadap kapasitas infrastruktur yang ada saat ini.

Pengaturan tata letak (Placemaking) Pengaturan tata letak (placemaking) digunakan sebagai salah satu strategi
untuk menyusun rencana detil tata ruang (RDTR). Namun demikian,
urbanisme taktis dapat terjadi karena kurang atau lambannya
implementasi dari rencana pembangunan perkotaan secara formal.
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5.2. KERANGKA VALUE CAPTURE
Untuk tercapainya implementasi cakup nilai (value capture) yang efektif, maka diperlukan
identifikasi dan kuantifikasi dampak positifnya terhadap produktivitas ekonomi (misalnya
peningkatan pendapatan pajak, produk domestik bruto (PDB) atau PDB per kapita, imbal hasil,
penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain) yang dihasilkan oleh peningkatan ekonomi karena adanya
perubahan kebijakan atau investasi proyek infrastruktur.

5.2.1. TEORI EKONOMI CAKUP NILAI (VALUE CAPTURE)

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

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

Contoh sebuah penelitian tentang teori ekonomi dalam menangkap Value Capture adalah penelitian
yang dilakukan oleh Yoshino dan Pontines (2015).

The “Highway Effect” on Public Finance: Case of the STAR Highway in the Philippines
Yoshino dan Pontines (2015)

Dalam studi ini, peneliti menguji dampak dari jalan raya
STAR (Southern Tagalog Arterial Road) yang terletak di
provinsi Batangas, Filipina, tentang keuangan publik kota –
kota yang dilaluinya dan secara langsung melewati.

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

Kesimpulan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur secara tidak langsung dapat meningkatkan
penerimaan pajak, melalui kekuatannya untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan
aktivitas perusahaan dan pekerja yang berlokasi di sepanjang jalan raya.

Penelitian ini semakin memperkuat pentingnya cakup nilai (value capture). Pada dasarnya, cakup
nilai (value capture) mempertimbangkan periode yang terus berjalan sebelum adanya permintaan
dari pengguna sehingga membutuhkan perencanaan jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa
investasi infrastruktur tidak hanya menguntungkan daerah yang menjadi lokasi  investasi tersebut
dibangun, namun juga dapat memberi manfaat ekonomi pada daerah-daerah di sekitarnya karena
meningkatnya konektivitas yang dijembatani infrastruktur tersebut.
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5.2.2. PENGALAMAN (BEST PRACTICE) UNTUK CAKUP NILAI (VALUE CAPTURE)

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

Pemerintah dan sektor swasta dapat melaksanakan mekanisme cakup nilai (value capture) untuk
mencakup manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan atas investasi infrastruktur. Sebenarnya upaya
pemerintah untuk mengembalikan nilai peningkatan ekonomi secara proporsional pada investasi
infrastruktur atau aktivitas pemerintah lainnya merupakan hal yang umum dilakukan. Pada banyak
negara berkembang, kepemilikan lahan oleh swasta cukup signifikan, dan kemampuan pihak swasta
untuk mengumpulkan/meningkatkan kepemilikan lahan memungkinkan mereka untuk mendapatkan
manfaat dari konektivitas yang difasilitasi oleh pemerintah melalui investasi infrastruktur. Misalnya
bangunan gedung milik sektor swasta yang letaknya berada pada atau dekat  dengan area stasiun
transit dapat mengenakan biaya sewa yang lebih tinggi  karena adanya peningkatan akses bagi
pelanggan dan akses terhadap pasar tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi.

Berikut deskripsi mekanisme cakup nilai (value capture), syarat utama implementasi cakup nilai
(value capture), dan studi kasus  ketika mekanisme tersebut diterapkan.

Contoh Mekanisme Value Captures untuk Pemerintah dan Sektor Swasta di Indonesia
Untuk Pemilik Lahan/Pengembang Untuk Pemerintah
1. Penjualan lahan 1. Pungutan  perbaikan
2. Penyewaan lahan 2. Biaya  pengembangan/dampak
3. Penjualan hak konsesi 3. Kontribusi  pengembang
4. Pendapatan atas jasa pengadaan 4. Peningkatan  lahan pemerintah
6. Dividen atas ekuitas 5. Transaksi  pajak properti
7. Divestasi ekuitas/IPO 6. Pajak atas nilai lahan
8. Penjualan hak pembangunan/ hak ruang angkasa 7. Peningkatan belanja pemerintah
9. Penyesuaian lahan kembali 8. Pajak bisnis

9. Pajak pariwisata
10. Pajak penghasilan

Untuk Pemerintah
Kebijakan cakup nilai (value capture) oleh pemerintah dapat menggunakan mekanisme berbasis pajak dan
retribusi yang saat ini sudah ada dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pajak dan
retribusi termaksud juga digunakan di banyak negara di dunia. Perbedaannya terletak pada ide untuk
meningkatkan mekanisme berbasis pajak dan retribusi untuk cakup nilai (value capture).
Untuk Pemilik Lahan/Pengembang Utama
Pemilik lahan atau pengembang utama  dalam hal ini adalah pemerintah  atau sektor swasta, atau bisa juga
kolaborasi di antara keduanya. Kedua mekanisme nakup Nilai (value capture) dapat dilakukan oleh pemerintah
saat pengelolaan/pengembangan lahan ketika pemerintah berposisi sebagai pemilik lahan dan/atau
pengembang utama. Hal ini merupakan perangkat cakup nilai (value capture) yang memerlukan perencanaan
dan regulasi yang matang yang memungkinkan pemerintah menerapkan zonasi sebagai salah satu instrumen
cakup nilai (value capture) tanpa mengurangi target  jangka panjang yang berkelanjutan untuk memperoleh
manfaat dalam waktu dekat.
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1. Beterment levy (retribusi Perbaikan) (belum digunakan di Indonesia)

 Beterment levy / Retribusi perbaikan adalah bentuk pajak atau biaya yang
dipungut atas tanah yang telah memperoleh nilai karena investasi
infrastruktur publik. Mereka dianggap sebagai bentuk penangkapan nilai
yang paling langsung (Peterson 2009). Sementara biaya dampak dan
pungutan pengembang bekerja dari sisi biaya anggaran, pungutan
perbaikan mencoba untuk menangkap sebagian dari investasi
infrastruktur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Sumber Penulis, 2021

SKEMA IMPLEMENTASI BETERMENT LEVY (RETRIBUSI PERBAIKAN)

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

• Penilaian properti dan sistem kadaster lahan
yang akurat.

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

 Bogotá, ibu kota Kolombia, adalah kota 7,5
juta orang dengan luas 1.587 kilometer
persegi (613 mil persegi) di sabana datar
Pegunungan Andes. Administrasi dari
Retribusi perbaikan menjadi tanggung
jawab Pemkot Lembaga Pengembangan
(Instituto de Desarrollo Urbano, atau
Penasun), yang juga bertugas
mengidentifikasi proyek pembangunan
jalan utama yang akan dibiayai oleh
retribusi. Retribusi dinilai pada semua
properti yang terpengaruh oleh proyek
tertentu (atau serangkaian proyek) dan
adalah dihitung dengan mengalikan
berbagai faktor manfaat. Contoh proyek
baru-baru ini dengan cukup banyak
penerimaan dari retribusi

 Bogota saat ini melakukan investasi
pekerjaan umum senilai $ 1 miliar yang
bersumber dari pungutan perbaikan.
Delapan kota lain yang lebih kecil digabung
menyediakan $1 miliar lagi. Kebijakan
pengenaan pungutan ini secara umum
diterima oleh wajib pajak di Bogota dengan
tarif yang relatif rendah.

 Untuk melakukan pengumpulan
pajak/pungutan tersebut, maka Urban
Land Institute menentukan wilayah-
wilayah penting dan menghitung manfaat
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 Betterment levies merupakan tagihan modal ( capital charges ) yang
ditujukan untuk menutupi/membiayai biaya modal dari investasi
prasarana. Dalam kenyataannya, jenis pungutan ini relatif kurang banyak
digunakan. Adapun dasar pengenaannya bisa didasarkan atas jumlah area
atau berdasarkan nilai taksiran manfaat yang diperolehnya.

 Adapun tujuan utama dari pengenaan jenis pungutan ini adalah
mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya
prasarana umum agar turut menanggung biayanya. Dengan demikian,
pungutan ini dikenakan langsung kepada mereka yang memperoleh
manfaat langsung dari adanya perbaikan prasarana umum tersebut.
Sebagai contoh Pungutan untuk perbaikan dan penjagaan sarana
prasarana yang dibebankan kepada oknum yang memakai fasilitasnya,
seperti pemungutan dana terhadap perbaikan jalan di berikan kepada
tiap rumah yang berada di pinggir jalan tersebut.

(benefit) yang dihasilkan dari satu atau
beberapa proyek, dihitung berdasarkan
zona perkotaan, dengan memasukkan
faktor manfaat (benefit) pada setiap
proyek. [Betterment Levy, Lincoln
Institute].

2. Development Charges (DC) / Biaya Dampak Pembangunan, (Diaplikasikan di SEZ Sorong, berdasarkan CMMA nomor registrasi 7/2016)

 Development charge adalah beban yang diberikan pada pengusaha yang
pembangunannya menghasilkan eksternalitas negatif. Dengan kata lain
biaya yang dikumpulkan dari pengembang pada saat izin bangunan untuk
membantu membayar biaya infrastruktur yang diperlukan seperti: jalan,
transit, infrastruktur air dan saluran pembuangan, pusat komunitas dan
fasilitas pemadam kebakaran dan polisi.

 Contoh implementasi kondisi eksternalitas negatif yang terjadi jika
daerah resapan air menjadi berkurang setelah adanya pembangunan fisik
(bangunan). Kondisi yang ditimbulkan adanya pembangunan vila atau
hotel dan rumah di kawasan bukit / pegunungan ini dirumuskan dalam
penerapan kompensasi. “Charging” nya bisa dalam bentuk pemilik
dengan membayar uang maupun bentuk lain. Bentuk lain kompensasi ini
tergantung eksternalitas negatif yang dihasilkan bisa berbentuk
pengusaha melebarkan jalan, atau mengintegrasikan lingkungan dengan
pembuatan situ / embung agar cadangan air tidak terganggu. (lihat
gambar)

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

 Eksekusi yang kuat atas rencana investasi
publik.

 Formula yang transparan dan ketat pada
perhitungan (memungkinkan pengembang
untuk memproyeksikan biaya dampak
pembangunan pada proyeks keuangan
(financial pro forma)).

 Di Mumbai misalnya, biaya dampak
pembangunan harus dapat
disederhanakan agar dapat mencakup
perubahan biaya infrastruktur.
diestimasikan sekitar 10% dari biaya
dampak pengembangan yang dikenakan
pada biaya pembangunan baru dapat
membiayai 40% hingga 50% dari seluruh
kebutuhan investasi infrastruktur di
daerah tersebut hingga dua dekade
berikutnya. [Peterson]

 Pemerintah melakukan pungutan
pajak/retribusi ini dalam bentuk
pungutan satu kali dalam satu periode,
dibayarkan di depan dan pembayaran ini
merupakan bentuk prekondisi atas
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KEMA IMPLEMENTASI DEVELOPMENT CHARGE

penerimaan publik terhadap
pengembangan lahan termaksud. [The
World Bank Urban Regeneration:
Decision Tool].

3. Developer exactions / Kontribusi Pengembangan Atau Fees For Changing Land Use (FCLU) atau Biaya Perubahan Penggunaan Lahan
Skema ini telah diterapkan di Jakarta  dan sebagian diakui dalam Perda DKI No. 67/2019 dan Permenhub No 75/2015
a. Developer exactions / Kontribusi Pengembangan

Developer exactions juga dapat dimaknai sebagai kontribusi
pengembang. Hal ini juga dimaknai sebagai kewajiban pengembang
untuk membangun infrastruktur fisik bagi publik. [World Bank Urban
Regeneration]. Kewajiban ini merupakan kompensasi atas
dihilangkannya pengenaan aturan mengenai bangunan gedung
(pemanfaatan lahan yang lebih tinggi, kepadatan, atau sebagai
kompensasi terhadap pelonggaran peraturan bangunan gedung pada
proyek termaksud). Di sisi lain, biaya dampak pembangunan (yang
diterapkan menggunakan formula yang berlaku secara menyeluruh),
exactions diterapkan secara terpisah berdasarkan masing-masing
kasus melalui negosiasi transaksi. [World Bank City Resilience
Program].

b. Fees For Changing Land Use (FCLU) atau Biaya Perubahan
Penggunaan Lahan
Untuk mengantisipasi perkembangan kota kearah yang tidak teratur,
pemerintah yang bersangkutan senantiasa berusaha untuk melakukan
perencanaan pembangunan pada setiap kota. Rencana pembangunan
suatu kota disiapkan baik secara teknis maupun non teknis, baik oleh

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

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

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

• Di Kairo, Mesir, developer exactions dalam
bentuk pembangunan infrastruktur publik
sebagai ganti dihilangkannya biaya
pengalihan hak atas gurun yang dapat
dikembangkan diharapkan dapat
menyediakan jasa pengadaan infrastruktur
perkotaan seluas 3.300 hektare pada lahan
yang dikembangkan, tanpa adanya biaya
yang dibebankan kepada pemerintah.
Jumlah dana mencapai $1,45 miliar dari
investasi sektor swasta pada infrastruktur
internal dan eksternal. Selain itu, 7% dari
lahan budi daya harus diserahkan kepada
pemerintah untuk pembangunan
perumahan bagi masyarakat
berpendapatan menengah ke bawah.
[Peterson, 2009].

• Kota Jakarta, terbilang fenomenal dan
sukses. Pembangunan dengan instrumen
ini tidak menggunakan anggaran APBD
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pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mengendalikan
perkembangan suatu kota. Perencanaan kota dituangkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detai Tata Ruang Kota
(RDTRK) maupun rencana zonasi yang lebih teknis.

Segala perubahan yang dilakukan oelh pemilik lahan dikarenakan adanya
kebutuhan dan kegiatan yang termasuk dalam “Diperbolehkan Terbatas,

Diperbolehkan Bersyarat” dalam peraturan zonasi (Zoning Regulation)
maka akan dikenakan biaya / tax.

SKEMA IMPLEMENTASI FEES FOR CHANGING LAND USE (FCLU)

melainkan sepenuhnya menggunakan dana
non-pemerintah. Proyek infrastruktur
dengan metode ini ialah pembangunan
jalan simpang susun semanggi.
Pembangunan ini dibangun atas
kesepakatan kompensasi antara
Pemerintah Provinsi Jakarta dengan PT
Mitra Panca Persada sebagai izin
memperluas KLB. (A Artiningsih dkk, 2019)

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

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

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

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

• Pemerintah harus secara efektif
mengomunikasikan kepada masyarakat alasan
dibalik pelepasan aset publik (kepada

Di Kairo, Mesir, pemerintah melakukan
lelang gurun pasir seluas 2.100 hektare
sebagai kota baru pada Mei 2007. Total
nilainya mencapai $3,12 miliar, atau setara
dengan kira-kira 10% dari total pendapatan
pemerintah. Dana tersebut dimanfaatkan
untuk membiayai pembangunan
infrastruktur internal dan jalan tol
penghubung ke Cairo Ring Road .[2009,
Peterson].
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pengembang swasta untuk dikelola).
• Entitas / lembaga / badan usaha milik negara

harus memiliki kemampuan/kapasitas untuk
bernegosiasi dengan pihak swasta agar \
tercapai kesepakatan harga yang adil bagi \
kedua belah pihak (pemerintah dan swasta).
[World Bank CRP].

5. Pajak
(Berlaku di Indonesia, contohnya dalam bentuk pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan properti, pajak pendaftaran tanah, pajak hotel dan pajak hiburan)
• Pajak merupakan sumber  pendapatan negara yang

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

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

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

• Efektivitas kapasitas administrasi pajak pada
tingkat daerah.

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

• Mayoritas pemilik harus setuju untuk
melakukan penilaian secara mandiri.

• Memerlukan kondisi ekonomi dan pasar real
estate yang kuat.

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

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

 Pengalihan hak membangun (transfer of developmental rights – “TDR”)
adalah suatu perangkat untuk mendorong pengalihan secara sukarela hak
membangun dari suatu tempat yang ingin dipertahankan atau dilindungi
menuju tempat atau kawasan yang diharapkan untuk berkembang.
 TDR membutuhkan mekanisme yang mengatur hubungan antar pemilik

tanah dan kesepakatan yang dibuat juga dengan pemerintah daerah serta
kelembagaan yang baik untuk mengadministrasikan TDR sehingga proses
dan hasilnya tercatat untuk menghindari masyarakat menjual/membeli hak
membangunnya berkali-kali
 TDR pun dapat menjadi perangkat pembiayaan untuk upaya perlindungan

tersebut, sehingga masyarakat/pengembang yang kehilangan peluang
ekonominya karena kebijakan tata ruang dapat tergantikan melalui
perangkat TDR. TDR memungkinkan bagi pengembang / masyarakat yang
menyetujui pengurangan penggunaan hak membangunnya dalam tanah
tertentu untuk ditransfer kelebihan haknya ke tanah lain (dalam kawasan
TOD) yang ingin dikembangkannya. Dengan TDR, pemilik dari tanah yang
mentransfer hak membangunnya (KLB) menerima kompensasi dari hasil
penjualan hak membangun yang dapat dialihkan (transferrable
developmental rights) sebagai imbalan atas pembatasan tanahnya dari
kemungkinan pembangunan di masa yang akan datang.

SKEMA IMPLEMENTASI TRANSFER OF DEVELOPMENTAL RIGHTS

 TDR dapat diterapkan ketika terdapat kaveling
bangunan yang sudah ditetapkan, misalnya: 1)
cagar budaya, 2) kawasan yang dijaga
perkembangannya / dilindungi, 3) penanganan
kawasan kumuh, 4) pencegahan urban sprawl,
5) pelestarian kawasan pertanian, 6)
perlindungan kawasan hutan, 7) penambahan
ruang terbuka untuk publik
 Ada ketentuan oleh pemerintah yang bekerja

sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
 Tiga fitur utama dalam TDR (Aken et al., 2008):

1) Bersifat Sukarela, 2) Berbasis pasar dan 3)
Fleksibel.

 TDR skema kompensasi non finansial
(Janssen-Jansen, Spaans, & Veen, 2008)
adalah: 1) Jepang dengan distrik
Marunouchi pada tahun 1986-1991, 2)
Korea Selatan pada Isoo Stasion tahun
2003 dengan mengembangkan kawasan
kumuh, dan 3) Spanyol di kawasan Prriols
Valencia yang dimulai pada tahun 1988 dan
selesai tahun 2001.
 Kesamaan utama dari ketiga Negara

tersebut adalah pengembangan yang
dilakukan dengan melibatkan
pengembang. Pemerintah berperan dalam
memberikan insentif bonus ketinggian bagi
pengembang untuk mendapatkan
keuntungan. Lokasi pengembangan juga
merupakan lahan pribadi bukan lahan
pemerintah.
 Ketiga contoh tersebut pengembangannya

dengan konsep konsolidasi tanah vertikal.
Terkait peraturan khusus yang mengatur
konsep TDR dengan Konsolidasi tanah
vertikal tersebut.
 Ketiga contoh tidak ada upaya atau

membuat regulasi khusus, hanya mengikuti
aturan-aturan yang sudah ada dengan
sedikit penambahan aturan untuk
melengkapi. (Pangaribuan, Haryanto, 2019)
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Vacant Land Tax (Pajak Tanah Kosong) + Land Value Tax (Pajak Nilai Tanah)

a. Vacant Land Tax
Lahan/tanah kosong adalah sebidang lahan yang dibiarkan dalam waktu
lama dan tidak dimanfaatkan secara produktif, baik dibangun rumah,
digunakan sebagai lahan berkebun, atau hal lainnya. Penerapan pajak
yang tinggi pada lahan kosong atau terlantar, untuk meningkatkan
kualitas pembangunan dan menghindarkan spekulan tanah.

b. Land Value Tax (Pajak Nilai Tanah)

LVT merupakan pajak atas nilai tanah yang menjadi alternatif dari pajak
bumi dan bangunan (PBB) dengan karakteristik yang berbeda, sebab LVT
hanya melihat nilai dari lahan tanpa memerhatikan nilai bangunan
maupun pemanfaatan lahan tersebut. Artinya, tidak ada jumlah pajak
yang berbeda baik jika tanah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan
ekonomi atau dibiarkan menganggur. Bagi pemilik tanah menganggur,
LVT akan memberikan beban yang progresif karena pemilik tidak memiliki
manfaat atau penghasilan apapun dari tanah tersebut.

KEMA IMPLEMENTASI LAND VALUE TAX (PAJAK NILAI TANAH)

Ilustrasinya, pada dua bidang tanah di lokasi yang sama, di atas tanah
yang pertama dibangun gedung bertingkat, sedangkan yang lain dibiarkan

 Adanya obyek rumah bangunan, tanah kosong.
 Aturan pajak atas tanah kosong, membuat

kebijakan.
 Adanya kebijakan yang dibuat perlu dibuat

jelas, transparan dan tidak menimbulkan
masalah baru.

Merujuk pengalaman penggenaan pajak
tinggi untuk lahan kosong di sejumlah
negara, masing-masing menerapkan aturan
sendiri-sendiri. Meski berbeda-beda,
namun identifikasi dan penetapan lahan
kosong cukup jelas dan rinci. Salah satu
contoh di ibukota Pennysylvania,
Harrisburg, Amerika Serikat. Kota ini telah
mengalami penurunan ekonomi dalam
beberapa dekade. Kemudian pemerintah
kota menerapkan pajak atas lahan kosong
guna mendorong masyarakat untuk
membangun gedung baru dan memelihara
bangunan yang sudah ada. Hasilnya,
kebijakan ini mampu membalikan kondisi
ekonomi dan mendorong reviltalisasi
perkotaan. Dalam pelaksanaannya,
Pemerintah Kota Harrisburg telah
membuat kebijakan dua tarif atau split-rate
property tax, pajak lahan dibuat lebih
tinggi dari pajak bangunan.
 Contoh lain di ibukota Korea Selatan,

Seoul. Pada 1978 harga tanah di kota ini
naik hingga 136% gara-gara aksi spekulasi.
Di satu sisi permintaannya meningkat, di
sisi lain ketersediaan lahan semakin
berkurang. Kondisi ini mendorong
pemerintah setempat untuk menerapkan
pajak atas lahan kosong guna mengurangi
spekulasi dan mendorong pembangunan.
Praktiknya, jika ada lahan kosong yang
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kosong. Besaran LVT yang harus dibayarkan masing-masing pemilik tanah
itu sama. Namun, bagi pemilik tanah yang kosong, LVT tentu akan terasa
lebih berat. Dengan cara kerja seperti itu, LVT dapat mendorong alokasi
pemanfaatan tanah yang lebih baik, menghindari penumpukan tanah
menganggur. Pada gilirannya, pemanfaatan tanah tersebut akan
mengundang investasi, tenaga kerja, dan pada akhirnya mendorong
pertumbuhan ekonomi.

dibiarkan dalam waktu hingga dua tahun,
maka akan dikenakan pajak sebesar 5%
atau lebih tinggi dari tarif normal 2%. Tarif
pajaknya akan semakin tinggi jika semakin
lama lahan dibiarkan kosong, yakni
menjadi 7% untuk tiga tahun menganggur
dan 8% untuk masa idle lima tahun.
Bahkan, pemerintah akan menyita lahan
tersebut jika pajaknya tak kunjung dibayar.
Intinya bahwa kebijakan yang dibuat perlu
dibuat jelas, transparan dan tidak
menimbulkan masalah baru di kemudian
hari.

Tax increment Financing (TIF) / Pembiayaan kenaikan pajak

 Tax increment financing (TIF) adalah metode pembiayaan publik yang
digunakan sebagai subsidi untuk pembangunan kembali, infrastruktur, dan
proyek perbaikan masyarakat lainnya.
 TIF bertujuan untuk menangkap nilai manfaat yang diterima pemilik

properti karena adanya investasi di area tersebut. Perbaikan infrastruktur
publik cenderung meningkatkan lahan, khususnya yang berada dekat lokasi
pusat bisnis, jalan raya dan jalan baru. Meningkatnya nilai property di
kawasan tersebut akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak
property. TIF kemudian menggunakan peningkatan pajak oleh
pembangunan baru (new development) untuk memenuhi biaya awal (initial
cost) dari pembangunan yang sedang berlangsung tersebut (CTS Minesota,
2009).
 TIF digunakan karena meningkatnya fasilitas transport akan berkontribusi

kepada pertumbuhan pajak property dalam area yang dikenai pajak (TIF
districts).

 Permasalahan pada pendanaan tax increment
financing (TIF), adalah bahwa para wajib pajak
tidak mendapatkan akses informasi mengenai
penggunaan dana TIF dan dampaknya
terhadap rekening para objek pajak tidak ada
(Farris & Horbas, 2009).
 Adanya regulasi

 TIF "Proxy" di Greater Hyderabad (India)
tempat pinjaman konvensional berasal
untuk mendanai proyek infrastruktur dan
akan dibiayai kembali dengan keuntungan
pajak properti
 TIF pertama kali digunakan di California

untuk mengembangkan wilayah perkotaan
yang banyak ditumbuhi tanaman liar, dan
sudah diadospi pada 40 negara bagian, dan
sedang dikembangkan di wilayah pinggiran
yang makmur (Johnson dan Scott, 2004).
 Ada 161 wilayah di Kota Chicago

menggunakan TIF, dimana 26 persen
adalah wilayah kota dan hampir
seperampatnya adalah daerah komersial.
Pada tahun 2003, pajak dari TIF secara
total $386.5 juta, dan tahun 2006
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bertambah 30% menjadi $500.4 juta. Dana
tersebut digunakan untuk perbaikan jalan,
pembersihan salju, dan membeli truk
sampah (Farris dan Horbas, 2009).

Mekanisme Cakup Nilai (Value Capture) untuk Sektor Swasta
Mekanisme Cakup Nilai

(Value Capture) Deskripsi Ketentuan Utama Contoh

Hak Pengembangan/ Hak Ruang Angkasa
Hak pengembangan memiliki nilai (ekonomi) dan dapat dijual oleh
pemerintah yang berwenang atau dialihkan  antar sektor swasta di
bawah skema pengalihan hak pengembangan. Hak pengembangan
yang dapat dijual  dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:
 Hak untuk mengubah lahan yang kurang produktif menjadi lahan

produktif melalui pengelolaan yang lebih optimal dan
 Hak untuk membangun pada tingkat kepadatan yang lebih tinggi

dibandingkan yang umumnya diberikan oleh peraturan zonasi yang
ada saat ini. [World Bank CRP].

Wilayah perkotaan yang lebih besar dengan
pasar real estate yang kuat, dapat
mempertahankan potensi permintaan dan
pertumbuhan pada pembangunan wilayah
dengan kepadatan yang tinggi.
 Sistem kontrol pengelolaan lahan yang ketat,

kadaster properti, dan penilaian properti harus
dilakukan.[World Bank CRP].

 Pemerintah Sao Paulo di Brazil menjual tambahan
hak pembangunan untuk membantu pembiayaan
investasi publik pada wilayah pusat pertumbuhan
kota. Upaya pemerintah setempat menggunakan
pendekatan tersebut bagi pembiayaan metro
gagal. Penyebabnya ialah adanya sekat  antar
lembaga pemerintahan dan ketidaksetujuan
pemangku kepentingan untuk memakai dana
tersebut guna membiayai proyek karena investasi
publik dianggap merupakan tanggung jawab
pemerintah.
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Development CharBonus Kepadatan ges (DC) / Biaya Dampak Pembangunan, (Diaplikasikan di SEZ Sorong, berdasarkan CMMA nomor registrasi 7/2016)
Bonus kepadatan menyediakan insentif bagi pengembang untuk
membangun fasilitas publik sebagai kompensasi atas izin membangun
dengan kepadatan yang lebih tinggi daripada yang diizinkan oleh
peraturan zonasi yang ada saat ini. [Buensuceso and Purisma, 2018].

Wilayah perkotaan yang lebih besar dengan
pasar real estate yang kuatdapat
mempertahankan potensi permintaan dan
pertumbuhan pada pembangunan wilayah
dengan kepadatan yang tinggi.
 Sistem kontrol pengelolaan lahan yang ketat,

kadaster properti, dan penilaian properti harus
dilakukan.[World Bank CRP].

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

Peraturan Zonasi (Kepadatan
Minimal dan lantai bangunan 1lt)

Pengembang diperbolehkan menaikan
kepadatan bangunan dan lantai bangunan

RP
Meningkat Tajam

Peraturan Zonasi (Kepadatan
Minimal dan lantai bangunan 1lt)

Pengembang diperbolehkan menaikan
kepadatan bangunan dan lantai bangunan

Taman Kota
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Pengelolaan Aset Lahan
Mengelola pengembangan, penjualan, penyewaan, akuisisi, dan

alokasi lahan.
 Strategi pengelolaan aset lahan termasuk inventarisasi lahan milik

publik, menciptakan nilai pasar pada setiap luasan lahan, menyusun
keputusan strategis mengenai apakah lahan akan dipertahankan,
dijual, dikembangkan bersama, atau dikonversi untuk kepentingan
publik. [Peterson].

 Rasionalisasi kebijakan bagi pemerintah pada
tingkat daerah dan lembaga pengadaan
infrastruktur mengadopsi metode dan strategi
pengelolaan lahan yang optimal.
 Peraturan yang baik dan berkeadilan atas

pengambilalihan aset swasta oleh pemerintah
untuk dijadikan fasilitas publik. [Peterson].

 Tahun 1995, Bases Conversion Development
Authority (BCDA) membentuk kemitraan dalam
bentuk joint venture dengan sektor swasta untuk
mengembangkan sebagian wilayah Fort Bonifacio;
wilayah yang belum berkembang di Metro Manila.
BCDA menjual 150 hektare lahan atas
pembentukan kemitraan ini, Fort Bonifacio
Development Corporation. Nilainya mencapai
PHP30,4  miliar (atau setara $ 800  juta saat itu).
 BCDA juga mempertahankan 45% kepentingan

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

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

 Secara umum, penyesuaian lahan
membutuhkan persetujuan dari pemilik utama
lahan untuk menyetujui proyek pembangunan
tersebut.
 Kerangka regulasi yang tepat untuk mendorong

pemerintah daerah dalam mengambil alih
lahan tanpa adanya perselisihan dengan para
pemilik lain saat pemilik lahan utama sudah
menyetujui kontribusi termaksud.
 Penyesuaian lahan lebih layak pada wilayah

Telah lama digunakan di Jepang, sebagai cara untuk
mengatur dan mengonsolidasikan pemilik lahan
guna mencapai suatu pola yang rasional bagi
pembangunan perkotaan. Penyesuaian lahan
dilakukan pada hampir 30% wilayah perkotaan pada
30 Maret 2003. Penyesuaian tersebut dilakukan
melalui 11.400 proyek pada lahan seluas 368.313,5
hektare, termasuk proyek penyesuaian lahan yang
selesai sebelum 1954 berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang lama, seluruh proyek
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dengan lahan yang memiliki nilai tinggi, di
mana nilai lahan berpotensi meningkat jauh
lebih tinggi setelah penyesuaian (kontribusi
pemilik) dilakukan, dengan berpedoman pada
rencana induk kota (master plan).
 Kualitas dokumen catatan properti dan peta

kadastral sangat penting untuk mempercepat
realisasi pelaksanaan.[World Bank CRP].

setelah 1954 dengan peraturan perundang -
Undangan yang baru, serta seluruh proyek yang
masih dalam proses.

Pemberian Hak Konsesi

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

Perjanjian konsesi khususnya dalam skema KPBU
mengikuti mekanisme spesifikasi berbasis output
dan pembayaran berbasis kinerja,  serta syarat
pengadaan lain yang dapat dinegosiasik

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

SEKOLAHSEKOLAH

LAHAN
PRIVATE LAHAN

PRIVATE
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5.3. KERANGKA PENDANAAN NILAI (VALUE FUNDING)

Pendanaan nilai (value funding) bermakna menggunakan cakup nilai (value capture) untuk
memberikan kepastian adanya imbal hasil untuk pemodal, baik pemerintah maupun swasta.

Siklus nilai manfaat cipta nilai (value creation), cakup nilai (value creation), dan pendanaan
nilai (value funding) dapat meningkatkan minat dan partisipasi pembiayaan sektor swasta
atas pembangunan infrastruktur dengan memastikan bahwa investor akan menerima imbal
hasil dari cakup nilai (value creation), dan dari peningkatan dampak eksternalitas atas
pembangunan infrastruktur baru (seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akses
terhadap pasar tenaga kerja). Cakup nilai (value creation) memberikan peluang untuk
meringankan beban fiskal yang disebabkan oleh rendahnya serapan pajak daerah dan
Indonesia umumnya, dan menjaga nilai (ekonomi) yang dihasilkan dari pembangunan
infrastruktur, yang sebelumnya tidak dicakup oleh kerangka pemungutan pajak yang ada
saat ini.

Menurut ADB (2017b), untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan, serta merespons perubahan iklim, negara berkembang di Asia perlu
menginvestasikan $26 triliun dari 2016 hingga 2030, atau $1,7 triliun per tahun. Tantangan
utama dalam melakukannya adalah kesenjangan investasi infrastruktur—yaitu perbedaan
antara kebutuhan investasi dan tingkat investasi saat ini 2.

Dalam kasus Indonesia, perkiraan belanja infrastruktur berjumlah $23 miliar pada 2015 (atau
2,6% dari PDB), sementara kebutuhan tahunannya selama periode 5 tahun dari 2016 hingga
2020 diperkirakan mencapai $74 miliar. Dengan asumsi tingkat pengeluaran tidak berubah,
kesenjangan investasi tahunan yang dihasilkan sebesar $51 miliar mewakili sekitar 5,1% dari
rata-rata PDB tahunan yang diproyeksikan selama 2016 hingga 2020 (ADB 2017b). Tantangan
untuk mengisi kesenjangan pendanaan infrastruktur sebesar itu, kesenjangan yang mungkin
melebar karena pandemi COVID-19 dan tekanan yang diakibatkannya pada keuangan publik
dari sisi pendapatan dan pengeluaran sangat berat. Kerangka cipta nilai (value creation) dan
cakup nilai (value capture) yang disajikan pada kajian ini menjelaskan beberapa prinsip
utama yang dapat mendorong pemerintah untuk mengembalikan kapasitas fiskalnya melalui
investasi kembali pada infrastruktur (reinvestment) sebagian nilai (ekonomi) yang timbul dari
investasi pemerintah.

KOMITMEN SEKTOR PUBLIK

2 Laporan Inovasi  Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia, 2021



KAJIAN LAND VALUE CAPTURE KOTA SEMARANG 110

REKOMENDASI



KAJIAN LAND VALUE CAPTURE KOTA SEMARANG 111

REKOMENDASI

TABEL 6.1. REKOMENDASI PENERAPAN LVC

No Muatan LVC Deskripsi Korelasi pada Kota Semarang Rekomendasi

1 Tujuan LVC

Pengelolaan Perolehan
Peningkatan Nilai
Kawasan (P3NK)

Pengelolaan Perolehan Peningkatan
Nilai Kawasan bertujuan menciptakan
siklus nilai manfaat sehubungan
dengan suatu Penyediaan
Infrastruktur, yang terdiri dari
penciptaan nilai, penangkapan nilai dan
pendanaan nilai.

Kondisi Kota Semarang sebagai kota
metopolitan dan berkedudukan
sebagai Kawasan Strategis Nasional
(KSN) sebagai wilayah
“Kedungsepur”

sudah layak diterapkan LVC/P3NK di
Kota Semarang

2 Sasaran LVC terwujudnya penyelenggaraan
pembangunan secara berkelanjutan
dengan berdasar pada suatu rencana
induk ekonomi jangka panjang yang
mampu menumbuhkan simpul-simpul
ekonomi baru di sepanjang suatu
Koridor Ekonomi/ Zona Ekonomi
tertentu;

Dokumen yang menjadi pendukung
dalam penerapan LVC, di Kota
Semarang diantaranya: RPJPD,
RPJMD, RTRW, RDTR, RTBL dan
perencanaan pendukung lainnya
sudah tersedia

sudah layak diterapkan LVC/P3NK di
Kota Semarang

meningkatnya kuantitas, kualitas dan
efisiensi layanan Infrastruktur sehingga
berdampak pada terciptanya
Peningkatan Nilai;

Kodisi masih rendahnya kualitas
infrastruktur di Kota Semarang
dengan kendala pendanaan
merupakan permasalahan yang
dihadapi Pemerintah Kota Semarang
saat ini.terciptanya sumber-sumber Pendanaan

baru untuk mendanai suatu Penyediaan
Infrastruktur secara berkesinambungan;

terciptanya iklim investasi yang
menarik, kondusif, dan menjamin
kepastian hukum, dengan
memperhatikan tingkat kewajaran
dalam pengembalian investasi;
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terdorongnya digunakannya prinsip
Penerima Manfaat membayar, dengan
mempertimbangkan kemampuan
membayar kelompok Penerima
Manfaat tertentu; dan

terdorongnya Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan Penyediaan
Infrastruktur secara  mandiri.

3 Penyelenggaraan
Pengelolaan Perolehan
Peningkatan Nilai
Kawasan

Dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/ Kota untuk setiap
Pengelolaan Perolehan Peningkatan
Nilai Kawasan di dalam wilayah
administrasi Kabupaten/ Kota terkait;

Merupakan peluang yang bisa
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota
Semarang.

LVC merupakan kewenangan daerah
dalam melakukan pendanaan
infrastruktur, sehingga perlu
ditindaklanjuti dengan beberapa
aturan LVC tingkat daerah melalui
Peraturan Wali Kota

4 Pelaksanaan
Pengelolaan Perolehan
Peningkatan Nilai
Kawasan
Kepala Daerah memiliki
kewenangan untuk:

1. menetapkan RP3NK; Belum menetapkan secara dokumen
dan perencanaan tersendiri

Rekomendasi melakukan peyusunan
dokumen tentang LVC (Rencana
Pengelolaan Perolehan Peningkatan
Nilai Kawasan)

2. menyetujui perubahan RP3NK; Belum dilakukan -

3. mengatur kelembagaan dan tata
kelola Pengelolaan Perolehan
Peningkatan Nilai Kawasan dalam
rangka melaksanakan RP3NK;

Belum terbentuk secara legal Membentuk kelembagaan LVC Kota
Semarang

4. menugaskan Perangkat Daerah atau
Pengelola Kawasan untuk
melaksanakan Pengelolaan
Perolehan Peningkatan Nilai
Kawasan sesuai dengan RP3NK;

Masih belum terbentuk Pembentukan dan koordinasi lintas
sektoral (OPD) dan stakeholder
terkait dalam mengelola
infrastruktur dan kawasan LVC.

5. menetapkan atau menyetujui Secara kondisi eksisting sudah Melakukan tahapan dan mekanisme
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distribusi pemberian dukungan
pendanaan Penyediaan Infrastruktur
yang dananya bersumber dari
Perolehan Peningkatan Nilai
Kawasan yang belum tercantum
dalam Rencana Pengelolaan
Perolehan Nilai Kawasan;

dilakukan konsep skema LVC, pada
pemberian dukungan pendanaan
belum maksimal.

LVC sesuai dengan arahan pada
dokumen yang akan disusun (RP3NK)

6. memfasilitasi koordinasi dengan
pemangku kepentingan terkait guna
mendukung pelaksanaan
Pengelolaan Perolehan Peningkatan
Nilai Kawasan;

Secara kondisi eksisting sudah
dilakukan konsep skema LVC akan
tetapi masih belum terskema
dengan optimal

Melakukan tahapan dan mekanisme
LVC sesuai dengan arahan pada
dokumen yang akan disusun (RP3NK)

7. memfasilitasi penyelesaian
permasalahan strategis sehubungan
dengan pelaksanaan Pengelolaan
Perolehan Peningkatan Nilai
Kawasan.

Belum ada Melakukan tahapan dan mekanisme
LVC sesuai dengan arahan pada
dokumen yang akan disusun (RP3NK)

5 Perencanaan RP3NK memiliki fungsi:
a. sebagai pedoman dalam

melaksanakan Pengelolaan
Perolehan Peningkatan Nilai
Kawasan;

b. sebagai dasar perencanaan strategis
menentukan Wilayah Tangkapan;

c. sebagai acuan untuk
mengidentifikasi Pendanaan
sehubungan dengan Penyediaan
Infrastruktur.

Pemerintah Kota belum mempunyai
dokuemn RP3NK. Secara rencana
dan program sudah ada di beberapa
dokumen perencanaan seperti RTRW
Kota Semarang, yang tertuang dalam
Rencana Kawasan Strategis Kota
berdasarkan strategis
perekonomian.

Persiapan dalam menyiapkan
dokumen RP3NK sebagai dokumen
legal dalam menerapkan LVC di Kota
Semarang.

RP3NK untuk suatu zona ekonomi
merupakan bagian dari dokumen
perencanaan kawasan yang ditetapkan

Belum ada Dokumen dan Legal
perencanaan.

Persiapan dokumen yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati.
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Kepala Daerah.
Dokumen perencanaan kawasan
dapat berupa RTBL, PRK, atau dokumen
perencanaan sejenis yang memuat
perencanaan rinci mengenai
pengembangan suatu kawasan sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dokuemn perencanaan pendukung
sudah ada

Perlu membuat kelengkapan
dokumen perencanaan guna
kepastian pemanfaatn ruang,
seperti: RDTRK, RTBL dsb.

Dalam hal suatu koridor ekonomi belum
memiliki suatu rencana induk koridor
ekonomi terpadu, maka Kepala Daerah
dapat menetapkan RP3NK secara
independen untuk menjadi dasar
Pengelolaan Perolehan Peningkatan
Nilai Kawasan

Belum dilakukan Alternatif ini dilakukan apabila
proses pembuatan legal dokumen
rencana RP3NK beum ada atau lama.

6 Penciptaan nilai
kawasan

a. memiliki kesesuaian dengan
prioritas rencana pembangunan
jangka menengah daerah;

b. memiliki kesesuaian dengan rencana
tata ruang dan wilayah dan/atau
RDTR;

c. memberikan manfaat sosial dan
ekonomi bagi masyarakat

d. RP3NK atau telah mendapatkan
persetujuan dari Kepala Daerah

e. memiliki sekurangnya-kurangnya
prastudi kelayakan Penyediaan
Infrastruktur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Dokumen RP3NK dan Pra Studi
Kelayakan belum ada

Peyusunan dokumen RP3NK yang
didukung dengan Pra Studi
Kelayakan.

7 Penyediaan a. Pembiayaan yang bersumber dari Pembiayaan infrastruktur di Kota Proyek infrastruktur yang sudah
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Infrastruktur APBN dan/atau APBD;
b. Pembiayaan sektor publik, termasuk

Pembiayaan yang bersumber dari
pinjaman daerah, obligasi daerah
dan/atau penerusan pinjaman/
hibah luar negeri;

c. Pembiayaan yang dilakukan oleh
BUMN/D yang mendapatkan
penugasan Penyediaan
Infrastruktur;

d. Pembiayaan melalui skema kerja
sama pemerintah dengan badan
usaha dan/atau kerja sama hak
pengelolaan terbatas;

e. Pembiayaan melalui Pengelola
Kawasan, dalam hal pembangunan
berbasis kewilayahan termasuk
pengembangan dengan prinsip TOD;

f. skema Pembiayaan lainnya sesuai
peraturan perundangundangan yang
berlaku.

Semarang beberapa proyek
infrastruktur sudah menggunakan
mekanisme kerja sama antara
swasta / BLU dengan pemerintah.

Pengembangan kota melalui prinsip
TOD yang direncanakan menjadi
proyek infrastruktur Kota Semarang
kedepannya, perlu dicari alternatif
pembiayaan dikarenakan
membutuhkan biaya yang besar.

dilakukan Pemerintah Kota
Semarang selama ini perlu
dilanjutkan dengan skema yang lebih
menguntungkan antara kedua belah
pihak termasuk penerapan
pembiayaan dalam pembangunan
dengan prinsip TOD.

Selain menggunakan pembiayaan
kerjasama

8 Penangkapan Nilai
Kawasan

Penangkapan nilai kawasan dapat
dilakukan dengan mekanisme

LVC  di kota semarang dapat
mengambil skema yang
dimungkinkan sesuai dengan kondisi
sosial masyarakat setempat

Beberapa rekomendasi skema
sumber LVC, melalui:

1. peningkatan penerimaan daerah
2. pembayaran sukarela pengganti

pajak
3. kompensasi pelampauan

Koefisien Lantai Bangunan
4. pengalihan hak membangun
5. integrasi horizontal Penyediaan
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Infrastruktur dan usaha properti
6. konsesi
7. konsolidasi lahan


