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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong investasi swasta di sektor perkeretaapian 
Indonesia, dalam batas-batas kerangka legislatif dalam UU Perkeretaapian Indonesia yang ada (UU 
23/2007), dengan mengusulkan Peraturan Menteri (Permen) untuk pelaksanaan pengembangan 
Perkeretaapian Khusus (PK), dan dengan mengusulkan sejumlah perubahan terhadap Peraturan 
Pemerintah (PP) perkeretaapian yang ada (PP 56/2009 and PP 72/2009). 
 
UU 23/2007 mengatur pengembangan perkeretaapian ‘eksklusif’ atau ‘khusus’ (PK) untuk 
melengkapi jaringan perkeretaapian ‘umum’ (PU). PK didefinisikan dalam UU 23/2007 sebagai 
perkeretaapian yang digunakan untuk menunjang kegiatan pokok suatu badan usaha.  

 
Meski terdapat ketertarikan yang kuat dari badan-badan usaha Indonesia (terutama penyelenggara 
tambang batu bara) untuk mengembangkan PK, proposal-proposal yang ada terhenti pada tahap 
perizinan awal karena keumuman ketentuan-ketentuan PK yang tertuang dalam UU 23/2007, PP 
56/2009, serta PP 72/2009, dan tidak terdapatnya Permen pelaksana yang secara khusus mengatur 
PK. 
 
Pemerintah Indonesia menginginkan agar ketentuan-ketentuan PK memfasilitasi pengembangan 
perkeretaapian dan mendukung perluasan industri-industri esktraktif dan badan-badan usaha lain. 
Hal ini menuntut perhatian terhadap beberapa isu, antara lain: 
 
1) Memperjelas parameter-parameter hukum yang mencakup penyelenggara dan pengguna 

layanan PK, terkait bidang di mana diharapkan akan beroperasi; 
2) Memperjelas lingkup PK; 
3) Memperjelas sifat PK dan aset-aset PK, baik selama beroperasi maupun setelah tidak lagi 

diperlukan oleh pengguna PK; 
4) Menetapkan aturan dasar untuk interkoneksi antar PK atau antara PK dengan PU;  
5) Menyederhanakan sistem-sistem perizinan, di mana memungkinkan; dan 
6) Memastikan penyelarasan yang tepat antara skema perizinan PK dengan skema-skema 

perizinan lain yang diatur (terutama terkait dengan pertambangan). 
 

Prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan utama yang terkandung dalam Permen kami (yang salinannya 
terlampir sebagai Lampiran 1) dan rancangan usulan perubahan PP 56/2009 dan PP 72/2009 (yang 
salinannya terlampir sebagai Lampiran 2) telah didiskusikan secara mendalam dengan Direktorat 
Jenderal Perkeretaapian (Ditjenka) dan unit-unit kerja eselon lain dalam Kemenhub, serta dengan 
pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia terkait lainnya dan sejumlah pemohon proyek PK. 
Antara pertengahan Juli dan pertengahan Agustus 2011, pertemuan lanjutan diselenggarakan 
dengan pemangku kepentingan utama dari Kemenhub dengan tujuan untuk menyelesaikan 
perbedaan pendapat yang belum terselesaikan dan melakukan finalisasi terhadap rancangan 
peraturan. Untuk kepentingan tersebut, diagram ilustrasi dan tabel perbandingan pasal-per-pasal 
antara rancangan peraturan terbaru dari bagian hukum Ditjenka dan rancangan proposal dari IndII 
disusun untuk membantu Ditjenka dalam proses penggabungan kedua rancangan tersebut. 
Perpanjangan satu bulan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebijakan 
dan perancangan yang belum terselesaikan.  

Sementara pandangan Pemerintah Indonesia terhadap beberapa prinsip tersebut masih 
berkembang, kami percaya bahwa pada kesepakatan atas prinsip mengenai berbagai isu utama telah 
tercapai, dan kami yakin bahwa perbedaan pendapat apapun yang masih ada dapat diselesaikan 
dalam waktu dekat. 
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Di samping itu, catatan tambahan yang menjelaskan argumen-argumen makroekonomi dan 
mikroekonomi dalam mendukung reformasi yang kami usulkan terlampir sebagai Lampiran 8.



 

1 

BAB 1: LATAR BELAKANG TERKAIT TAHAP 3 

1.1 PENTINGNYA PERKERETAAPIAN KHUSUS BAGI PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA ALAM INDONESIA 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mengeksploitasi sumber daya 
ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Meski demikian, 
kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya ini sebagian besar bergantung pada 
ketersediaan sarana untuk membawa sumber daya alam ke pasar. Dalam berbagai 
kasus, transportasi kereta api dapat berperan penting. 
 
Pemerintah Indonesia dan BUMN bersama-sama sewajarnya dapat diharapkan untuk 
membiayai sebagian dari prasarana perkeretaapian yang diperlukan; sisanya harus 
berasal dari sektor swasta. Pemerintah menginginkan agar perusahaan-perusahaan 
swasta mengembangkan jalur-jalur kereta api baru, sendiri atau dengan peran serta 
badan-badan pemerintah. Sejak tahun 1992, perundang-undangan perkeretaapian 
Indonesia telah mengizinkan pengembangan PK untuk mendorong investasi sektor 
swasta dalam sektor perkeretaapian dan badan-badan usaha yang bergantung pada 
transportasi kereta api agar dapat secara efisien menjalankan  kegiatan mereka. 
Meskipun terdapat peningkatan permintaan akan PK, belum ada PK yang dibangun 
karena kurangnya kerangka kerja peraturan yang jelas. 
 
Dalam sebuah laporan bulan Desember 2009 yang berjudul ‘Pasar Perkeretaapian di 
Indonesia’, yang juga disusun sebagai bagian dari dukungan awal IndII terhadap 
pengembangan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP), penulis mengidentifikasi (antara 
lain) kebutuhan akan pembangunan jalur-jalur kereta api batu bara baru di Sumatera 
Selatan dan Kalimantan, dan mencatat “kurang tersedianya kerangka kerja peraturan 
untuk pembiayaan sektor swasta atas jalur-jalur kereta api dengan tujuan khusus” 
sebagai salah satu hambatan pembangunan jalur-jalur kereta api khusus seperti itu. 
Laporan selanjutnya yang berjudul ‘Rencana Induk Perkeretaapian Nasional – 
Konsolidasi Dokumen Latar Belakang’ juga mencatat kurangnya penafsiran yang tepat 
atas undang-undang yang berlaku tentang jalur kereta api khusus, serta kurangnya 
contoh kasus untuk praktik-praktik komersial yang dapat diterima dalam 
perkeretaapian khusus atau perkeretaapian dengan tujuan khusus. 

1.2 PROGRAM PK INDII 

Sejak tahun 2010, IndII telah mendukung program untuk secara khusus menangani isu 
PK. Tahap 1 dari dukungan IndII bagi Ditjenka, yang berakhir pada semester pertama 
tahun 2010, mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dalam peraturan-peraturan 
dalam sektor perkeretaapian untuk mendorong perkembangan investasi sektor swasta. 
Tahap 2, yang berlangsung pada semester kedua tahun 2010 dan melibatkan konsultasi 
ekstensif dengan pemangku kepentingan, berujung dengan penerbitan laporan akhir, 
mengidentifikasi permasalahan spesifik dalam kerangka regulasi yang berlaku, dan 
mengusulkan berbagai perubahan regulasi dan kebijakan untuk mencapai reformasi 
yang berarti dan mendorong investasi swasta yang lebih besar dalam sektor 
perkeretaapian. 
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1.2.1 Tahap 1 Tujuan Kegiatan 
 
Tujuan dari Tahap 1 adalah untuk melaksanakan peninjauan awal atas praktik-praktik 
transportasi kereta api nasional dan internasional yang relevan dan berdampak pada 
PK dan investasi-investasi yang diharapkan dalam peninjauan tersebut serta untuk 
menilai Pedoman Perkeretaapian Khusus yang diusulkan, apabila dukungan teknis IndII 
direkomendasikan. Pedoman ini akan berupaya untuk menyelaraskan sasaran-sasaran 
untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan peningkatan kapasitas dalam sektor 
perkeretaapian dengan tujuan pembangunan prasarana di berbagai tingkat 
pemerintahan. 
 
1.2.2 Tahap 1 Hasil Kerja 
 
Kegiatan ini menuntut diselesaikannya tiga hasil kerja pada tanggal 31 Juli 2010: 
 

 Hasil Kerja 1: Laporan Penilaian Singkat; diselesaikan dan diserahkan pada tanggal 
4 Juni 2010.  

 Hasil Kerja 2: Rekomendasi lingkup kegiatan dan estimasi tingkat upaya untuk 
menyelesaikan penyusunan Pedoman Perkeretaapian Khusus. Rekomendasi 
diajukan kepada Ditjenka pada tanggal 30 Juli 2010 dan diteruskan kepada IndII 
sebagai masukan Rancangan Kegiatan Tahap 2. Rekomendasi-rekomendasi Tahap 2 
akan menjadi masukan-masukan yang diperlukan untuk revisi kerangka kerja 
hukum, termasuk PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan PP 
72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 

 Hasil Kerja 3: Semua pelaporan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan 
terhadap Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi IndII, Strategi Gender, EcoMAP, 
dan Rencana Pengelolaan Risiko, termasuk laporan penyelesaian akhir. 

Analisis Tahap 1, yang mendapat dukungan kuat Ditjenka, mengarah pada rekomendasi 
untuk melanjutkan ke Tahap 2. 
 
Selama dan pada rapat akhir dengan Pemerintah Indonesia dalam Tahap 1, ditetapkan 
bahwa Tahap 2 harus menggunakan pendekatan dua langkah untuk menetapkan 
Pedoman Perkeretaapian Khusus: 
 

1. Melaksanakan diagnosis terhadap inisiatif-inisiatif PK yang ditangguhkan; 
mengisolir penyebab-penyebab khusus dari penangguhan yang telah 
diperburuk oleh kekurangan dalam peraturan dan/atau prosedur perizinan; 
dan rancangan perubahan perbaikan dalam perundang-undangan; dan 

2. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemangku kepentingan utama di 
tingkat nasional dan daerah untuk menetapkan dasar bagi kebijakan yang ada 
dan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dan penafsiran dari 
ketentuan-ketentuan tersebut. 
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1.2.3 Ringkasan Tahap 2 
 
Tahap 2, yang berlangsung pada semester kedua tahun 2010, diakhiri dengan 
penerbitan laporan akhir. Secara khusus, laporan akhir mencatat sejumlah masalah 
signifikan dalam kerangka hukum PK yang berlaku. 

1. Penyelenggaraan dan penggunaan eksklusif. Terdapat ketidakpastian yang 
mendasar terkait siapa yang dapat mendirikan dan menyelenggarakan PK, 
meskipun jelas bahwa PK harus melayani satu jenis usaha. 

2. Batasan layanan. Batasan layanan yang ditetapkan dalam kerangka kerja 
hukum yang berlaku (yang disebut peraturan ‘titik-ke-titik’) tidak jelas dan 
bersifat membatasi secara tidak wajar. 

3. Skema perizinan. Skema perizinan bertingkat yang berlaku tidak praktis 
(persetujuan harus diperoleh di berbagai tingkat pemerintahan, yang 
menambah kemungkinan terjadinya kontradiksi dan penangguhan) dan tidak 
lengkap. 

4. Lebih dari satu badan usaha. Saat ini tidak terdapat cara yang sederhana bagi 
lebih dari satu badan usaha (misalnya, pemilik tambang sepanjang sebuah rute 
yang diusulkan) untuk bersama-sama mendirikan dan mengoperasikan sebuah 
PK. Proyek tersebut dapat ditetapkan sebagai PU berdasarkan skema KPS, 
tetapi kemudian akan menjadi tunduk kepada persyaratan pelelangan umum, 
dan prasarananya akan terbuka bagi penyelenggara pihak ketiga.  

5. Akses Pihak Ketiga. Kerangka kerja yang berlaku tidak memberikan peluang 
kepada penyelenggara PK untuk menawarkan layanan terbatas kepada pihak 
ketiga semata-mata atas dasar sukarela. Meski, pada saat yang sama, batas-
batas antara PK dan PU tidak ditetapkan secara jelas, khususnya apabila PK 
terhubung dengan PU atau dengan PK lainnya, sehingga terdapat pula risiko 
peraturan bahwa PK mungkin berubah menjadi PU. 

Laporan akhir mengusulkan pedoman sebagai berikut untuk Permen yang baru dan 
perubahan terhadap peraturan pemerintah yang ada untuk mengatasi permasalahan di 
atas. 

Pedoman Permen:  

1. Memberikan klarifikasi yang secara hukum dapat dipercaya atas pengendalian 
PK oleh badan usaha primer yang akan memberikan fleksibilitas yang lebih 
besar kepada pengembang proyek untuk menyusun pembiayaan proyek, 
memberikan peluang bagi daerah untuk lebih berpartisipasi dalam badan-
badan usaha yang dilayani oleh PK, dan memperoleh manfaat komersil untuk 
perkeretaapian. 

2. Mengklarifikasi dan menetapkan peraturan dan keluaran yang akan berlaku 
ketika sebuah PK terhubung dengan layanan PK lain atau PU. 
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3. Menetapkan pengecualian terhadap yang disebut aturan titik-ke-titik sehingga 
interkoneksi layanan dan simpang jalan kereta api ke fasilitas pihak ketiga 
sepanjang jalur rel kereta api dapat disetujui sebagai bagian dari layanan PK. 

4. Secara khusus menghubungkan pasal-pasal yang diusulkan dalam Permen 
dengan pasal-pasal dari PP yang ada, melalui terminologi yang konsisten dan 
acuan silang yang tepat, untuk meminimalisir penafsiran yang bertentangan. 

Pedoman PP:  

1. Memberikan wewenang kepada Kemenhub untuk membebaskan PK dari 
batasan-batasan layanan apabila kapasitas transportasi umum terbukti tidak 
memadai. 

2. Memberikan opsi Perkeretaapian Umum Terbatas (PUT) sebagai subkategori 
dari PU, yang mengizinkan lingkup layanan yang lebih luas daripada PK, tetapi 
dengan opsi akses prasarana untuk melayani kepentingan umum yang lebih 
luas. PUT akan mengizinkan penawaran layanan kereta api inti kepada satu 
badan usaha atau lebih atas dasar akses transaksi antar institusi usaha (B2B, 
business-to-business) yang telah dinegosiasikan, dengan menggunakan fasilitas 
dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk badan-badan usaha tersebut dan 
bukan untuk digunakan oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan investor 
asli. Berbeda dengan PK, PUT akan secara khusus mengizinkan penggunaan 
ditawarkan oleh penyelenggara kereta api lain sebagaimana disetujui oleh 
investor asli dan badan perizinan. 

3. Mengecualikan PUT (seperti PK) dari (a) bantuan atau subsidi keuangan 
pemerintah manapun untuk pembangunan, sehingga tidak merisikokan dana 
publik; (b) persyaratan KPS untuk pelelangan kompetitif berdasarkan 
ketentuan Perpres 67/2005 (sebagaimana diubah Perpres 13/2010); dan (c) 
penyertaan dalam RIP, yang berlaku terhadap PU.  

4. Mengatur bahwa izin PUT yang telah dinegosiasikan (dan bukan PP sendiri) 
akan menetapkan (a) persyaratan pengakhiran dan penyerahan yang berlaku, 
dengan tunduk kepada persetujuan investor asli, (b) prosedur permohonan 
akses yang berlaku dari pengangkut pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi 
yang menggunakan perlengkapan mereka sendiri, dan (c) bahwa, tanpa adanya 
transportasi umum yang memadai, penyelenggara PUT dapat menawarkan 
layanan tarif kargo dan penumpang sesuai kebijakannya dan dengan 
persetujuan badan perizinan.  

5. Menyederhanakan dan menggabungkan persyaratan untuk PK dan PUT dengan 
tujuan menghindari tumpang tindih dan duplikasi, dengan (a) 
Kemenhub/Ditjenka berfokus pada pemantauan yang memenuhi standar 
teknis, kesehatan, dan keselamatan nasional, dan (b) pemerintah daerah 
berfokus pada pemantauan yang menaati ketentuan perencanaan tata ruang, 
lingkungan hidup, dan jaring pengaman sosial daerah. 
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6. Menetapkan proses, termasuk penyelesaian sengketa, dan parameter-
parameter luas untuk syarat akses terhadap prasarana perkeretaapian 
(menggunakan contoh kasus berdasarkan praktik internasional terbaik yang 
diterima secara umum dari sistem perkeretaapian angkutan berat). 
Menetapkan bahwa negosiasi untuk akses tersebut akan dilakukan atas dasar 
transaksi antar institusi usaha antara pemegang izin asli dan pihak ketiga.
  

7. Mensyaratkan adanya ketentuan perizinan bagi PK dan PUT untuk 
menyertakan pemenuhan atau kepatuhan pengembang dan penyelenggara 
prasarana perkeretaapian terhadap langkah-langkah perlindungan lingkungan 
hidup, antidiskriminasi, dan kesetaraan gender serta mitigasi sosial yang sesuai 
dengan norma yang berlaku di Indonesia. 

1.2.4 Kerangka Acuan Tahap 3 
 
Menyusul tinjauan mitra (peer review) atas laporan akhir, perubahan yang diusulkan 
terhadap kerangka kerja hukum PK berikut ini dimasukkan ke dalam Kerangka Acuan 
Tahap 3. 
 

1. Memperjelas dan memperbaiki ketentuan PK yang berlaku melalui mekanisme 
Permen, yang juga akan meningkatkan kesadaran dan ketertarikan akan 
kegiatan/peluang PK. Hal ini meliputi: 

 
a. Memberikan penafsiran yang secara hukum dapat dipercaya atas 

‘pengendalian PK oleh badan usaha primer’ yang akan memberikan 
fleksibilitas yang lebih besar kepada pengembang proyek untuk 
menyusun pembiayaan proyek; 

b. Menetapkan peraturan yang akan berlaku ketika PK terhubung dengan 
layanan PK lain atau PU. Peraturan tersebut akan dipergunakan untuk 
membentuk PU yang dikendalikan oleh pemilik perkeretaapian yang 
berkontribusi dan dapat bernegosiasi dengan calon pelanggan sebagai 
transaksi antar institusi usaha; 

c. Mengatur, untuk jaringan PK, bahwa perizinan yang telah 
dinegosiasikan (bukan PP sendiri) akan menetapkan: (1) persyaratan 
pengakhiran dan penyerahan yang akan berlaku dan yang akan tunduk 
kepada persetujuan investor asli; (2) prosedur permohonan akses oleh 
pengangkut-pengangkut pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi dan 
menggunakan perlengkapan mereka sendiri; dan (3) kapan 
penyelenggara dapat menawarkan layanan tarif kargo dan penumpang 
sesuai kebijakannya dan dengan persetujuan pihak berwenang 
perizinan; 

d. Menetapkan proses (termasuk penyelesaian sengketa, dan parameter 
pemberian akses yang luas) yang akan berlaku untuk jaringan PK dalam 
hal permohonan oleh pihak ketiga untuk mengakses layanan 
perkeretaapian (dengan menggunakan contoh kasus berdasarkan 
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praktik internasional terbaik yang diterima secara umum dari sistem 
perkeretaapian angkutan berat); dan  

e. Menghubungkan, melalui terminologi yang konsisten dan acuan silang 
yang tepat, pasal-pasal yang diusulkan dalam Permen dengan pasal-
pasal dari PP yang ada, sehingga meminimalisir penafsiran yang 
bertentangan. 

 
2. Meningkatkan peluang investasi perkeretaapian melalui PP yang baru atau 

yang telah diubah yang memperkenalkan langkah-langkah lain untuk 
menanggapi kapasitas PU yang saat ini tidak memadai. Hal ini meliputi: 

 
a. Memberikan wewenang kepada Kemenhub untuk membebaskan PK 

dari batasan-batasan layanan PK – apabila terbukti terdapat kapasitas 
transportasi umum yang tidak memadai dengan persetujuan pemilik; 

b. Menetapkan pengecualian terhadap yang disebut aturan ‘titik-ke-titik’ 
sehingga interkoneksi layanan dan simpang jalan kereta api ke fasilitas 
pihak ketiga sepanjang jalur rel kereta api dapat disetujui sebagai 
bagian dari layanan PK – dan tidak dianggap sebagai fasilitas penunjang 
yang tidak tepat; 

c. Menetapkan proses khusus-perkeretaapian bagi perizinan 
perkeretaapian yang dibangun dan dioperasikan secara swasta untuk 
menggantikan Perpres 67/2005 (sebagaimana diubah oleh Perpres 
13/2010) dalam hal perkeretaapian; 

d. Mengecualikan proyek PU dari persyaratan KPS untuk pelelangan 
kompetitif dalam kasus di mana perkeretaapian diajukan oleh 
perusahaan swasta dan bantuan atau subsidi keuangan pemerintah 
untuk pembangunan tidak dibutuhkan (sehingga tidak merisikokan 
dana publik); 

e. Menetapkan mekanisme yang sederhana untuk menyertakan 
perkeretaapian yang diajukan oleh swasta dalam RIP (atau 
mengecualikannya dari persyaratan); 

f. Menyederhanakan dan menggabungkan persyaratan perizinan bagi PK 
dan PU, dengan tujuan menghindari tumpang tindih dan duplikasi; dan 

g. Mensyaratkan adanya ketentuan perizinan bagi PK dan PU untuk 
menyertakan pemenuhan atau kepatuhan pengembang dan 
penyelenggara prasarana perkeretaapian terhadap langkah-langkah 
perlindungan lingkungan hidup, antidiskriminasi, dan kesetaraan 
gender serta mitigasi sosial yang sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku di Indonesia. 
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BAB 2: RENCANA KERJA UNTUK TAHAP 3 

2.1 PENGAMATAN AWAL 

UU 23/2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaanya menempatkan sejumlah batasan 
yang dinyatakan secara luas terhadap penyelenggaraan PK. Meskipun kami yakin 
bahwa arti dari batasan-batasan tersebut dapat secara efektif dijelaskan melalui 
Permen baru (yang idealnya disertai dengan beberapa perubahan kecil terhadap PP 
yang ada), terdapat sejumlah percabangan hukum dan kebijakan dalam jalan menuju 
reformasi, dan jelas bagi kami sejak awal kegiatan ini bahwa berbagai sudut pandang 
perlu dipertimbangkan dan barangkali dipergunakan agar mencapai solusi efektif yang 
disetujui oleh pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia. 

Laporan Akhir mendokumentasikan beberapa perbedaan penting antara pandangan 
yang dikemukakan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait fleksibilitas (atau 
kurangnya fleksibilitas) kerangka kerja perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku. Mengingat pentingnya dukungan Pemerintah Indonesia terhadap keberhasilan 
Tahap 3, kami menyelenggarakan putaran baru konsultasi pemangku kepentingan 
untuk mempertegas pandangan pemangku kepentingan yang ada (khususnya di dalam 
Ditjenka dan unit-unit kerja eselon terkait lainnya di Kemenhub) terkait berbagai 
reformasi yang diusulkan dalam laporan akhir, serta untuk menguji apa yang dianggap 
batasan dalam kerangka perundang-undangan yang berlaku. Ringkasan dari 
pertemuan-pertemuan ini dapat dilihat dalam Lampiran 3. 

Dalam pertemuan-pertemuan awal dengan Ditjenka, menjadi jelas bagi kami bahwa 
terdapat sedikit dukungan dalam Kemenhub untuk mengembangkan PUT, 
sebagaimana hal ini dirasakan melampaui dari yang diizinkan berdasarkan UU 23/2007. 
Oleh karena itu, usulan-usulan utama dari laporan akhir tidak dapat diimplementasikan 
sebagaimana dirancang, tetapi diperlukan sebagai prioritas untuk dirumuskan kembali 
dalam kerangka kerja peraturan PK yang ada. Dalam hal ini, kami merasa bahwa 
kurangnya peraturan pelaksana yang mengatur interkoneksi saat ini (baik untuk PU dan 
PK) dapat memberikan dasar yang subur bagi pengembangan reformasi yang berarti 
melalui pembentukan aturan yang jelas dan sederhana untuk pembentukan jaringan 
PK di mana beberapa penyelenggara PK, yang masing-masing berfungsi dalam batasan-
batasan UU 23/2007, akan diizinkan untuk berbagi jaringan yang sama. Usulan 
pelengkap termasuk kemampuan untuk melakukan konsorsium dengan usaha-usaha 
yang tidak terafiliasi (misalnya, berbagai tambang batu bara sepanjang rute yang sama) 
untuk membentuk sebuah PK untuk menunjang usaha mereka. Dengan aturan 
interkoneksi yang jelas dan semakin luasnya konsep pengguna PK untuk mencakup 
konsorsium usaha-usaha yang tidak terafiliasi, kami yakin bahwa banyak manfaat PUT 
dapat dicapai dalam kerangka kerja PK yang ada. 

2.2 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH (IAWG) 

Pada awal Tahap 3, IAWG diharapkan akan dibentuk selama minggu 18 April, 2011, 
terdiri atas perwakilan-perwakilan dari Kemenhub, BKPM, ESDM, Kementerian 
Koordinator Perekonomian, Bappenas, dan Kementerian Pertanian, dan agar 
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pertemuan awal IAWG (untuk membahas dan melakukan finalisasi lembar persyaratan 
yang diusulkan untuk rancangan Permen dan perubahan terhadap PP 56/2009 dan PP 
72/2009) diadakan sebelum akhir April 2011. 
 
Sayangnya, berbagai penangguhan pembentukan IAWG mengakibatkan pertemuan 
pertama baru diadakan pada tanggal 10 Juni, 2011, diikuti pertemuan kedua (dan final) 
yang diadakan pada tanggal 24 Juni, 2011. Meski demikian, tingkat kehadiran kedua 
pertemuan IAWG cukup, dan mencapai tujuan untuk menyediakan forum untuk 
pertukaran pandangan yang padat dan terbuka antar lembaga-lembaga Pemerintah 
Indonesia terkait. Berita acara dan bahan-bahan lain dari pertemuan-pertemuan IAWG 
dapat dilihat masing-masing dalam Lampiran 5 dan Lampiran 7. 

2.3 PERTEMUAN RUTIN DENGAN KEMENHUB 

Di samping kedua pertemuan IAWG yang diadakan pada bulan Juni, kami bertemu 
secara rutin dengan Kemenhub untuk membahas rincian usulan-usulan kami dan 
memperoleh umpan balik atas sejumlah gagasan utama. Sebagian besar pertemuan 
awal pada bulan April dan Mei dilakukan bersama dengan anggota Bagian Lalu Lintas 
dan Angkutan Kereta Api Ditjenka dan Biro Hukum Kemenhub, yang bersinggungan 
secara langsung dengan pemohon dalam proyek-proyek PK yang menantikan 
keputusan dan oleh karena itu mengetahui dengan baik isu-isu hukum dan praktik yang 
akan dibahas dalam rancangan peraturan. Reaksi terhadap pendekatan yang kami 
usulkan umumnya positif, dan usulan-usulan kami, pada akhirnya, memperoleh 
manfaat yang besar dari masukan tersebut selama jangka waktu tiga bulan tersebut. 
 
Menyusul berbagai kesulitan penjadwalan, kami pada akhirnya dapat bertemu dengan 
Bagian Hukum Ditjenka pada tanggal 30 Mei, 2011. Pada saat itu kami mendapati 
Bagian Hukum mengerjakan rancangan Permennya sendiri untuk PK (yang berbeda dari 
rancangan sebelumnya tahun 2010 yang disebutkan dalam laporan akhir, yang telah 
disampaikan kepada kami), dan bahwa beberapa pandangan dari Bagian Hukum 
Ditjenka (khususnya terkait dengan aturan titik-ke-titik, interkoneksi, dan penggunaan 
konsorsium) agak berbeda dari pandangan yang tercermin dalam usulan kami. Kami 
bertemu beberapa kali dengan Bagian Hukum Ditjenka selama bulan Juni, termasuk 
rapat kerja intensif selama satu setengah hari, di mana usulan-usulan kami diajukan 
dan didiskusikan secara mendetail, dan salinan rancangan Permen Ditjenka 
disampaikan kepada kami. Diskusi kami dengan Bagian Hukum Ditjenka memberikan 
hasil positif untuk beberapa isu utama (termasuk terkait dengan isu-isu akhir jangka 
waktu proyek), dan kami percaya bahwa perbedaan pendapat yang masih ada dapat 
dijembatani. 

2.4 DISKUSI KELOMPOK FOKUS (DKF) 

Di samping pertemuan-pertemuan rutin dengan Kemenhub dan kedua pertemuan 
IAWG, diadakan pula dua DKF, (masing-masing) pada tanggal 20 Mei dan 21 Juni. 
Tingkat kehadiran anggota Pemerintah Indonesia, perwakilan dari pemerintah-
pemerintah daerah tertentu, dan sejumlah partisipan sektor swasta pada kedua DKF 
tersebut cukup. Berita acara dan bahan-bahan lain dari kedua DKF tersebut dapat 
dilihat masing-masing dalam Lampiran 4 dan Lampiran 6. 
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2.5 PERTEMUAN-PERTEMUAN DENGAN PEMOHON PROYEK PK 

Atas permintaan Ditjenka, kami juga bertemu secara terpisah dengan sejumlah 
pemohon proyek PK, termasuk MEC Coal, BATR, PT INKA (Persero), dan PT Adani 
Global. Berita acara pertemuan-pertemuan tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 3.
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BAB 3: TANTANGAN-TANTANGAN UTAMA PERATURAN 

Sebagai tindak lanjut peninjauan mendalam yang dilaksanakan dalam tahap-tahap awal 
dari proyek ini, dan sebagai hasil dari konsultasi kami selanjutnya dengan Pemerintah 
Indonesia dan pemangku kepentingan lain, kami telah mengidentifikasi tantangan-
tantangan utama peraturan dalam jumlah terbatas, dan telah mengusulkan solusi 
untuk mengatasi masing-masing tantangan tersebut. 

3.1 KURANGNYA KEJELASAN PIHAK YANG DAPAT 
MENGGUNAKAN/MENGOPERASIKAN PK  

Pasal 5(3) dari UU 23/2007 menetapkan bahwa PK hanya dapat digunakan oleh sebuah 
badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya, sementara Pasal 33(1) dari UU 
23/2007 menetapkan bahwa PK hanya dapat dioperasikan oleh sebuah badan usaha 
untuk menunjang  kegiatan pokoknya. 

Untuk memenuhi kedua syarat di atas, kami yakin bahwa penyelenggara dan pengguna 
PK tidak secara tegas harus merupakan badan usaha yang sama. Di satu sisi, kami 
mengusulkan agar pengguna PK dapat berupa sebuah badan hukum, kelompok badan-
badan hukum afiliasi, atau bahkan konsorsium badan-badan hukum yang tidak 
terafiliasi yang memiliki tujuan yang sama atau badan usaha (misalnya pertambangan 
di sepanjang rute yang sama). Di pihak lain, penyelenggara PK dapat berupa badan 
hukum yang sama dengan pengguna, afiliasi dari pengguna, atau bahkan anak 
perusahaan dari perusahaan transportasi yang tidak terafiliasi yang membuat 
perjanjian angkutan eksklusif dengan pengguna. 

Demikian pula, kami mengusulkan agar ‘kegiatan pokok’ pengguna tidak harus sama 
dengan ‘kegiatan pokok’ penyelenggara. Kegiatan akan sama apabila pengguna dan 
penyelenggara adalah badan-badan hukum yang sama atau afiliasi. Meski demikian, 
apabila penyelenggara adalah pihak yang tidak terafiliasi, ’kegiatan pokok’ 
penyelenggara dapat berupa usaha transportasi, yang didukung (secara finansial) 
dengan memiliki anak perusahaan bertujuan khusus memasuki perjanjian jangka 
panjang untuk membangun dan mengoperasikan PK semata-mata untuk manfaat satu 
pengguna layanan. 

Banyak dari gagasan di atas memperoleh dukungan luas dari dalam Ditjenka dan Biro 
Hukum Kemenhub, termasuk gagasan utama bahwa pengguna dan penyelenggara 
dapat berupa dua badan usaha yang terpisah tetapi merupakan afiliasi, dan bahwa 
pengguna dapat berupa sebuah badan atau kelompok badan-badan afiliasi. Gagasan-
gagasan lain, seperti konsep pengguna layanan sebagai konsorsium badan-badan yang 
tidak terafiliasi dan gagasan pengguna layanan dan penyelenggara merupakan 
perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi yang disatukan hanya oleh perjanjian 
angkutan eksklusif jangka panjang, masih dipertimbangkan secara internal oleh 
Ditjenka. Meski kami yakin bahwa terdapat alasan yang logis untuk mengusulkan kedua 
aturan tersebut. 
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Pertama, kemampuan konsorsium perusahaan untuk membentuk dan berbagi sebuah 
PK akan menjadikan PK tersedia bagi calon pengguna dengan spektrum yang lebih luas. 
Apabila tidak, hanya sedikit perusahaan yang mungkin memiliki dana yang diperlukan 
untuk membiayai proyek PK. Di samping itu, dengan mewajibkan anggota konsorsium 
untuk memasuki sebuah perjanjian angkutan dengan penyelenggara bersama, dengan 
transparansi terkait ketentuan harga dan persyaratan layanan, persoalan yang mungkin 
timbul terkait keseimbangan kekuasaan antara satu penyelenggara tersebut dengan 
anggota konsorsium perorangan dapat dikelola secara efektif.  

Kedua, terkait dengan kemungkinan penggunaan anak perusahaan dari perusahaan 
transportasi yang tidak terafiliasi untuk bertindak sebagai penyelenggara, kami yakin 
hal ini akan memungkinkan peningkatan keahlian perusahaan-perusahaan transportasi, 
sehingga membebaskan pengguna layanan PK untuk berfokus pada usaha utamanya 
daripada harus menjadi ahli dalam transportasi perkeretaapian. 

3.1.1 Transportasi untuk ‘biaya’ 
PU didefinisikan, sebagian, oleh hak untuk bergerak dalam sektor transportasi untuk 
‘biaya’. Akibatnya, terdapat persepsi, di antara pemangku kepentingan Pemerintah 
Indonesia tertentu, bahwa PK tidak dapat memungut ’biaya’ apapun untuk layanan 
mereka, meskipun definisi PK tidak menyebutkan apakah biaya dapat dikenakan. Meski 
penafsiran tersebut tidak menimbulkan kesulitan riil apapun apabila penyelenggara PK 
dan pengguna layanan dan satu badan hukum yang sama, permasalahan keuangan dan 
praktik yang signifikan timbul ketika penyelenggara PK dan pengguna PK merupakan 
badan-badan yang berbeda tetapi terafiliasi. Apabila penyelenggara dan pengguna 
tidak terafiliasi, kemampuan untuk mengenakan biaya untuk layanan transportasi 
menjadi sangat penting.  

Secara sederhana dinyatakan bahwa apabila penyelenggara PK dan pengguna layanan 
PK merupakan badan-badan yang berbeda, maka secara hukum harus dimungkinkan 
bagi kedua badan tersebut mengadakan kontrak layanan jangka panjang yang 
mengandung ketentuan harga yang akan (minimal) mengizinkan penyelenggara untuk 
sepenuhnya menarik biaya (termasuk layanan utang). Demikian pula, apabila para 
penyelenggara PK diizinkan (berdasarkan Pasal 374 dari PP 56/2009) untuk memasuki 
perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara perkeretaapian lain, mereka juga harus 
secara hukum berhak untuk mengenakan biaya yang wajar untuk berbagi prasarana 
atau lokomotif dan gerbong mereka dengan pihak lain, dan untuk mengeluarkan harga 
yang sama untuk menggunakan prasarana atau lokomotif dan gerbong pihak lain. 

Penting agar peraturan pelaksana tentang PK dan jaringan PK mengizinkan 
penyelenggara PK untuk mengadakan kontrak transportasi dasar dengan pengguna 
layanan mereka masing-masing, dan untuk mengenakan/membayarkan harga yang 
wajar kepada penyelenggara perkeretaapian lain untuk pembagian dan pemeliharaan 
jaringan bersama. 
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3.2 BATASAN LINGKUP PK  

Pasal 350 dari PP 56/2009, yang juga dikenal sebagai aturan titik-ke-titik, mengizinkan 
layanan transportasi antar titik di dalam wilayah usaha utama dan satu tujuan dalam 
sebuah wilayah atau daerah penunjang. Merupakan hal yang penting bahwa aturan 
titik-ke-titik tidak diamanatkan berdasarkan UU 23/2007, melainkan merupakan 
pembatasan tambahan dalam PP 56/2009. 
 
Karena aturan titik-ke-titik berlaku terhadap semua industri, konsep wilayah usaha 
utama menjadi tidak jelas, meski dalam banyak kasus aturan tersebut akan mungkin 
didefinisikan oleh izin untuk beroperasi dalam wilayah geografis tertentu. Ini 
merupakan fokus dari sebagian besar kepentingan PK dalam sektor pertambangan, di 
mana izin berupa IUP untuk pengembangan tambang dalam wilayah geografis yang 
cukup kecil. Hal ini secara tidak realistis membatasi definisi layanan sebagai berada di 
antara sebuah wilayah IUP dan sebuah titik penunjang (misalnya, terminal pelabuhan). 
 
Idealnya, karena aturan ’titik-ke-titik’ tidak diwajibkan berdasarkan UU 23/2007, yang 
menjadi solusi terbaik adalah untuk mencabutnya secara keseluruhan. Meski demikian, 
ini akan mengharuskan perubahan terhadap PP 56/2009.  Sementara menunggu  
perubahan tersebut, kami yakin bahwa masih memungkinkan untuk mengembangkan 
peraturan-peraturan pelaksana yang layak untuk PK tanpa memodifikasi aturan ’titik-
ke-titik’. 
 
Apabila (misalnya) wilayah asal dan tujuan dapat didefinisikan masing-masing sebagai 
wilayah pertambangan dan wilayah terminal, operasi pertambangan yang 
bersangkutan dapat melakukan pemuatan dari berbagai lokasi di dalam wilayah 
pertambangan dan pembongkaran di beberapa cadangan dalam wilayah terminal. 
Fleksibilitas tersebut akan sangat berguna. Karena properti terminal sangat berharga, 
wilayah penyimpanan seringkali berlokasi pada jarak tertentu dari kapal atau dermaga 
pemuatan tongkang. Oleh karena itu akan meningkatkan fleksibilitas yang 
memungkinkan PK untuk melakukan pembongkaran di fasilitas penyimpanan di 
pedalaman atau di terminal.  
 
Di samping itu, tidak terdapat alasan ekonomi untuk membatasi jenis terminal yang 
dapat digunakan oleh PK di wilayah penunjang (misalnya, terminal pelabuhan khusus). 
Pelabuhan umum dengan kapasitas berlebih dapat memperoleh manfaat yang besar 
dari lalu lintas yang dibawa kepadanya oleh PK. Di samping itu, PK yang dapat melayani 
pelabuhan umum yang ada akan mengeluarkan biaya investasi dan menikmati 
peningkatan kelayakan proyek. Kemampuan PK untuk menggunakan pelabuhan umum 
akan cenderung menghapus investasi yang tidak efisien yang berlebihan yang dapat 
menyebabkan fasilitas berlebih yang kurang digunakan dengan dampak lingkungan 
hidup dan sosial yang merugikan dan tidak semestinya. Semua hasil tersebut 
menguntungkan masyarakat. Di mana dimungkinkan, revisi terhadap peraturan harus 
menghapus hubungan yang merugikan antara kedua rezim peraturan yang bersifat 
membatasi tersebut. 
 
Apabila pembangkit tenaga listrik dibangun di sepanjang jalur PK, direkomendasikan 
agar PK diizinkan untuk melayani pembangkit tenaga listrik tersebut dengan batu bara 
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dari tambang pemilik utama, baik pembangkit tenaga listrik tersebut merupakan anak 
perusahaan dari perusahaan rel kereta api maupun tidak. Tidak terdapat alasan untuk 
membatasi kemampuan PK untuk melayani pengguna produk primer dari tambang 
sponsor. Hal ini dapat diklarifikasi melalui Permen yang diusulkan. Demikian pula, 
apabila konsorsium diizinkan untuk menjadi badan usaha sponsor untuk PK dan apabila 
ditetapkan wilayah layanan yang lebih luas, PK harus dapat melakukan pemuatan di 
berbagai lokasi anggota konsorsium.  
 
Kami merasa bahwa Permen dapat digunakan secara efektif untuk memperluas 
penafsiran aturan ’titik-ke-titik’. Kemenhub seharusnya mempertimbangkan penafsiran 
yang jelas terhadap Pasal 350 dari PP 56/2009 bahwa titik-titik penerimaan yang 
dimiliki pihak ketiga sepanjang rute PK dan interkoneksi dengan PU dan PK lain bukan 
merupakan pelanggaran terhadap aturan titik dan wilayah penunjang tunggal. 

3.3 KETIDAKPASTIAN INTERKONEKSI 

Apabila perkeretaapian yang diusulkan tidak terhubung maupun dimaksudkan untuk 
dihubungkan dengan perkeretaapian lain, direkomendasikan agar pengembang yang 
diusulkan diberikan kewenangan yang besar terkait standar rel, trak, serta lokomotif 
dan gerbong, dengan menunjukkan bahwa desain prasarana dan standar perlengkapan 
memenuhi standar internasional yang diterima secara umum. Kebijakan ini akan sangat 
membantu percepatan pelaksanaan proyek. 
 
Permen tentang perlakuan persambungan PK juga akan membantu mengklarifikasi hak 
masing-masing PK dan menghasilkan prasarana perkeretaapian yang lebih efisien. 
Beberapa PK seharusnya dapat terhubung dengan perkeretaapian lain tanpa 
mengubah status mereka (lihat Pasal 374 dari PP 56/2009). Badan-badan PK 
seharusnya dapat mengadakan perjanjian komersil untuk pembagian bagian masing-
masing perkeretaapian lain untuk menyediakan layanan transportasi kepada pelanggan 
mereka masing-masing. Peraturan tersebut akan meningkatkan nilai dan perolehan 
investasi swasta sementara memberikan manfaat umum yang lebih besar. 
 
Meski demikian, terdapat pandangan yang bertentangan (berdasarkan Pasal 161 dari 
PP 72/2009) bahwa PK yang terhubung dengan perkeretaapian lain menjadi 
terintegrasi dan, oleh karena itu, menjadi tunduk kepada peraturan tentang PU. 
Terdapat ambiguitas terkait apakah integrasi peraturan hanya menuntut pemenuhan 
standar keselamatan, pemeliharaan, perlengkapan dan/atau operasional yang berlaku 
terhadap PU, atau apakah juga menghapus batasan-batasan eksklusivitas PK dan 
mewajibkan eks-PK untuk memberikan akses kepada jenis transportasi lain dan untuk 
menyediakan layanan kepada pengguna lain, menetapkan tarif, dan bertindak sebagai 
PU. Pada akhir Tahap 2, laporan akhir secara umum menyimpulkan (dan kami 
menyetujui) bahwa persyaratan integrasi terkait keselamatan dan standar teknis 
lainnya adalah logis dan dapat diperjelas dalam rancangan Permen. Meski demikian, 
bentuk integrasi terakhir disebutkan dari integrasi – yang akan secara mendasar 
mengubah usaha PK dengan mengalihkannya menjadi PU  adalah tidak bijaksana, 
karena meningkatkan risiko investor dan dapat mengakibatkan ‘pengambilalihan 
properti’ apabila aset-aset yang diperlukan sebagai properti swasta dalam konteks 
proyek PK tiba-tiba diubah untuk digunakan oleh umum. Meski dapat diperdebatkan 
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bahwa keputusan untuk melakukan penyambungan tetap berada di bawah kendali 
penyelenggara PK, hal ini tidak perlu terjadi dalam semua keadaan (misalnya, dalam 
konteks permohonan interkoneksi yang didasarkan tantangan antimonopoli 
berdasarkan UU 5/1999). Oleh karena itu kami yakin bahwa Permen yang 
mempertahankan kelanjutan kepemilikan swasta dan penggunaan PK akan mendorong 
investasi dalam sektor ini dan pada akhirnya melayani kepentingan umum dengan lebih 
baik. 

3.4 KURANGNYA KEJELASAN SIFAT DAN KEPEMILIKAN ASET PK 

Berdasarkan laporan akhir, tampaknya terdapat persepsi di antara pemangku 
kepentingan Pemerintah Indonesia tertentu bahwa hak untuk membangun dan 
menyelenggarakan PK harus diperlakukan sebagai konsesi yang diberikan Pemerintah 
Indonesia untuk jangka waktu terbatas. Pandangan ini menyiratkan bahwa kepemilikan 
PK seharusnya secara otomatis dikembalikan kepada pemerintah pada akhir ‘konsesi’. 
Pada kenyataannya, beberapa pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia berharap 
bahwa pengalihan ini akan dilakukan tanpa biaya, atas dasar bahwa aset tersebut akan 
memiliki nilai nol bagi perusahaan PK. Meski demikian, ini tidak dianggap sebagai 
kebijakan umum yang baik, karena tidak mendorong pemeliharaan yang baik atas aset 
perkeretaapian. Di samping itu, pandangan ini tidak memperhitungkan nilai sisa hak-
hak lahan.  

Setelah izin pertambangan berakhir dan tidak lagi terdapat batu bara untuk 
dipindahkan, pemerintah daerah mungkin lebih memilih agar penyelenggara PK 
membongkar jalur kereta api dan mengembalikan jalur (right-of-way) ke kondisi 
mendekati normal sehingga lahan dapat dipergunakan untuk pertanian atau kegunaan 
lainnya. Tanpa adanya proses negosiasi penaksiran akhir, hal ini nampaknya tidak akan 
terjadi. Oleh karena itu, pada akhir Tahap 2, laporan akhir merekomendasikan (dan 
kami menyetujui) bahwa para pihak harus bebas menegosiasikan prosedur penaksiran 
akhir, dan bukannya tunduk kepada kebijakan peraturan yang kaku. 
 
Pada kenyataannya, tim konsultan tidak yakin bahwa terdapat persyaratan hukum 
apapun berdasarkan UU 23/2007 untuk menangani pengembangan PK sebagai konsesi 
Pemerintah dan bukan sebagai kegiatan swasta yang telah diatur, dan pandangan ini 
tampaknya juga dimiliki oleh Ditjenka (bagian lalu lintas serta bagian hukum) dan Biro 
Hukum Kemenhub. Selama PK dikembangkan seluruhnya oleh pihak swasta untuk 
melayani usaha inti pengembang, tanpa bantuan Pemerintah dalam bentuk apapun 
(keuangan atau dalam bentuk lainnya), tidak terdapat alasan untuk memperlakukan 
izin operasi PK sebagai suatu bentuk ’konsesi’. Oleh karena itu, kami yakin bahwa 
peraturan pelaksana untuk PK harus memberikan fleksibilitas dalam mengizinkan 
pemohon dan pengatur PK untuk menegosiasikan apa yang akan terjadi terhadap 
prasarana pada akhir masa berlaku izin (misalnya, pengalihan kepada pemerintahan 
pada tingkat yang terkait atau pihak yang ditunjuknya pada harga yang telah 
ditetapkan sebelumnya atau dapat ditetapkan, penjualan kepada penyelenggara lain 
yang memiliki izin, konversi PK menjadi PU, dll.). Kami juga yakin bahwa PK yang 
dibangun tanpa dukungan atau jaminan Pemerintah Indonesia dalam bentuk apapun 
(keuangan atau lainnya) tidak perlu tunduk kepada persyaratan pelelangan 
berdasarkan Perpres 67/2005 dan Perpres 13/2010 serta batasan-batasan lain 
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berdasarkan Permen Bappenas 4/2010, dan bahwa peraturan pelaksana untuk PK 
harus sangat jelas pada titik ini. 

3.5 KOMPLEKSITAS SISTEM PERIZINAN 

Dalam menyederhanakan sistem perizinan yang berlaku, akan diperlukan perhatian 
untuk menjamin bahwa pihak berwenang hukum dari setiap tingkat Pemerintahan 
(pusat, provinsi, dan daerah) dihormati. Sebagai contoh, dalam hal izin konstruksi PK 
dikeluarkan oleh pihak berwenang daerah (Bupati atau Walikota), Pasal 360 dari PP 
56/2009 mensyaratkan rekomendasi positif dari pihak berwenang provinsi (Gubernur) 
serta persetujuan Kemenhub. Meski demikian, dasar pengambilan keputusan oleh 
pihak berwenang yang menerbitkan izin, pihak berwenang yang merekomendasikan, 
dan pihak berwenang yang memberikan persetujuan tidak dikemukakan. Apabila 
unsur-unsur terkait yang akan dipertimbangkan sama di semua tingkat Pemerintahan, 
penyederhanaan administratif mungkin untuk dilakukan dengan menetapkan proses 
konsultasi antar pengambil keputusan Pemerintah sehingga keputusan dapat diambil 
secara terkoordinir, dan bukan secara berturut-turut. Sebaliknya, apabila 
pertimbangan pada setiap tingkat pengambilan keputusan berbeda, mungkin akan 
lebih sulit untuk menyederhanakan atau mempersingkat proses administrasi, meskipun 
seharusnya masih mungkin untuk memperjelas proses tersebut bagi pemohon. 

3.6 KEBUTUHAN AKAN KOORDINASI ANTARA DITJENKA DAN LEMBAGA-
LEMBAGA LAIN 

Hampir semua kepentingan yang ada dalam PK berkaitan dengan operasi 
pertambangan, khususnya pertambangan batu bara. Pada bulan Januari 2009 
Pemerintah Indonesia menetapkan UU 4/2009, yang mengubah Kuasa Pertambangan 
(KP) batu bara lama menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan secara substansial 
menyederhanakan lingkup perjanjian ekstraksi batu bara. Perubahan-perubahan ini 
mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap cara pelaksanaan pengangkutan 
batu bara. 
 
3.6.1 Kerangka Kerja Peraturan Pertambangan 
Definisi usaha pertambangan berdasarkan UU 4/2009 mencakup kegiatan yang 
berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pemanfaatan mineral atau batu bara, 
termasuk investigasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pemanfaatan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan kegiatan pasca-
penambangan. Undang-undang membagi usaha pertambangan ke dalam 
pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.  
 
IUP dibagi ke dalam: 

 IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan investigasi umum, eksplorasi, dan studi 
kelayakan; dan  

 IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan-kegiatan konstruksi, penambangan, 
pemanfaatan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.  

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin IUP Produksi Operasi sebagai kelanjutan 
kegiatan pertambangan. IUP diberikan kepada (i) badan usaha, (ii) perusahaan, dan (iii) 
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perorangan hanya untuk satu jenis mineral atau batu bara. Badan-badan usaha yang 
bukan merupakan usaha pertambangan yang bermaksud untuk menjual mineral 
dan/atau batu bara yang diambil harus memperoleh Izin Operasi Produksi. 
 
3.6.2 Dampak PK yang Mungkin Timbul 
PK yang bermaksud untuk membeli batu bara yang diangkutnya, yang merupakan opsi 
yang mungkin timbul untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku untuk 
penyelenggara PK, akan memerlukan Izin (Operasi Produksi) Usaha Pertambangan. 
Meski demikian, apabila izin tersebut diperoleh oleh PK, batasan-batasan pengalihan 
akan berlaku. Untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau saham, pemegang harus 
menginformasikan pihak berwenang terkait untuk memastikan bahwa pengalihan 
disetujui oleh pihak berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan 
yang berlaku.  
 
Kerumitan lebih lanjut, yang merupakan peluang untuk dan juga merupakan ancaman 
yang mungkin timbul terhadap PK pertambangan, adalah bahwa pemegang IUP sangat 
didorong untuk menggunakan layanan perusahaan-perusahaan jasa pertambangan 
daerah dan/atau nasional (IUJP) untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tertentu, 
termasuk investigasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, dan 
pengangkutan. Pemegang IUP yang menggunakan perusahaan jasa pertambangan 
(IUJP) tersebut tetap bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha pertambangan. 
Meski demikian, keberpihakan peraturan kepada IUJP dengan kepemilikan daerah yang 
jelas dapat membatasi opsi yang tersedia untuk membangun hubungan hukum yang 
diizinkan antara pemegang IUP dengan pemegang IUJP PK sesuai dengan UU 23/2007 
dan PP 56/2009. 
 
Pada tanggal 30 September 2009, ESDM mengeluarkan Permen (ESDM) 28/2009, yang 
mengimplementasikan berapa ketentuan tertentu dari UU 4/2009 terkait kegiatan 
usaha layanan pertambangan. Sampai pada tingkat tertentu, Permen (ESDM) 28/2009 
menetapkan kembali kegiatan dan praktik-praktik usaha layanan pertambangan 
tertentu yang telah diimplementasikan dalam sektor pertambangan Indonesia. Sebagai 
contoh, perusahaan-perusahaan pertambangan saat ini harus melakukan sendiri 
kegiatan ekstraksi dan pemuatan batu bara/mineral tertentu yang sebelumnya 
dikontrakkan kepada kontraktor pertambangan. 
 
Kontraktor pertambangan daerah sekarang diberikan perlakuan istimewa dibandingkan 
kontraktor pertambangan milik asing dalam mendapatkan kontrak layanan 
pertambangan di wilayah-wilayah pertambangan terkait, dan diberlakukan persyaratan 
yang lebih ketat bagi perusahaan pertambangan yang menggunakan kontraktor 
pertambangan anak perusahaan/afiliasi.  
 
Permen (ESDM) 28/2009 masih mengizinkan sejumlah besar kegiatan pertambangan 
untuk dikontrakkan kepada kontraktor pertambangan. Meski demikian,  kegiatan 
pertambangan tertentu – yaitu, ekstraksi dan pemuatan batu bara/mineral – harus 
dilakukan sendiri oleh perusahaan pertambangan. Hal ini telah menimbulkan beberapa 
kekhawatiran baik bagi perusahaan pertambangan maupun kontraktor pertambangan. 
Bagi perusahaan pertambangan, kewajiban mereka untuk melakukan ekstraksi dan 
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pemuatan batu bara/mineral mereka sendiri berarti mereka harus mengadakan 
perlengkapan penambangan mereka sendiri dan menyediakan tenaga kerja dan 
keahlian yang diperlukan. Bagi kontraktor pertambangan, kewajiban yang sama ini 
berarti mereka akan kehilangan sebagian dari pendapatan mereka.  
 
Sejumlah alternatif telah dipertimbangkan dan didiskusikan oleh pemangku 
kepentingan pertambangan Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah 
satu opsinya adalah untuk mengupayakan agar kontraktor pertambangan menyuplai 
perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan ekstraksi dan pemuatan batu 
bara/mineral melalui ’sewa-kering’ (dry-lease). Secara efektif, kontraktor 
pertambangan menyewakan perlengkapan yang diperlukan (baik dengan pemeliharaan 
penuh atau lainnya) kepada perusahaan pertambangan. Tenaga kerja harus 
dikecualikan dari peraturan tersebut karena, apabila disuplai, akan tampak dalam 
substansi bahwa perjanjian sewa tidak berbeda dari perjanjian kontrak layanan 
pertambangan yang sebenarnya, yang dilarang berdasarkan Permen (ESDM) 28/2009. 
Perusahaan pertambangan oleh karena itu harus menyediakan tenaga kerja mereka 
sendiri untuk kegiatan ekstraksi dan pemuatan batu bara/mineral.  
 
Terdapat permasalahan yang berkelanjutan mengenai cara mengimplementasikan 
pemisahan kegiatan pertambangan ini. Sebagai akibatnya, perubahan lebih lanjut 
dalam peraturan pertambangan dan penafsirannya dapat berdampak pada hubungan 
antara PK dengan badan usaha primer dalam industry pertambangan. Masih belum 
jelas apakah PK sebaiknya menjadi IUP atau IUJP, atau berupaya untuk beroperasi 
semata-mata berdasarkan aturan Kemenhub. 
 
Pada skala yang luas, isu-isu tersebut harus ditangani secara langsung oleh ESDM 
sebagai bagian dari peraturan spesifik sektor yang mengatur organisasi-organisasi yang 
bergerak di industri pertambangan, dan tidak dapat diselesaikan oleh Kemenhub dalam 
konteks Permen yang secara umum mengatur PK. Meski demikian, isu-isu ini 
mencerminkan kebutuhan akan koordinasi yang baik antara Kemenhub dengan 
lembaga-lembaga lain dalam merumuskan aturan yang layak untuk pembentukan dan 
penyelenggaraan PK.  
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BAB 4: ISU-ISU DESAIN LINTAS SEKTOR 

Bagian 6.2 dari Kerangka Acuan untuk kegiatan ini mengajak untuk pertimbangan atas 
sejumlah masalah desain lintas sektor (sosial, gender dan penyandang catat; 
pemerintahan; lingkungan hidup; dan HIV/AIDS serta perlindungan anak). 

4.1 PERSOALAN GENDER, LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL 

Keluaran utama dari kegiatan ini adalah rancangan Permen yang akan dikeluarkan oleh 
Kemenhub, serta (mungkin) perubahan terhadap PP 56/2009 dan PP 72/2009 yang 
akan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Pertimbangan lingkungan hidup, gender, 
dan sosial yang akan diperhitungkan sehubungan dengan penerapan PP atau Permen 
yang harus konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia, yang berdasarkan kewenangannya Permen dan PP yang diperlukan akan 
dikeluarkan.  
 
Sementara acuan yang tepat pada ‘undang-undang yang berlaku’ telah dimasukkan ke 
dalam rancangan Permen (khususnya dengan mengacu pada isu lingkungan, hidup dan 
sosial, yang berdasarkan PP 56/2009 harus dianggap sebagai bagian dari proses 
perizinan PK), dan perhatian telah diberikan untuk menjamin bahwa ketentuan 
perizinan mencakup (antara lain) kepatuhan terhadap perundang-undangan tersebut, 
serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku terkait dengan 
nondiskriminasi dalam praktik-praktik ketenagakerjaan, memadainya undang-undang 
yang berlaku tersebut tidak dievaluasi secara terpisah oleh tim konsultan, karena tidak 
akan tepat (atau bahkan memungkinkan) untuk mengubah undang-undang tersebut 
dalam konteks mengimplementasikan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub 
(yang tidak disertai rincian kebijakan lingkungan hidup, sosial, dan diskriminasi gender).  
 
Sebagai persoalan praktis, berdasarkan undang-undang Indonesia yang berlaku yang 
secara khusus menangani isu lingkungan hidup dan sosial (misalnya, proses Analisis 
Dampak Lingkungan Hidup Indonesia, atau AMDAL), diharapkan agar penilaian 
terperinci terhadap isu lingkungan hidup dan sosial cukup berbeda untuk 
perkeretaapian dalam populasi yang rendah tetapi dalam wilayah yang dalam hal 
lingkungan hidup sangat sensitif, seperti hutan dan lahan basah di Kalimantan Timur, 
dibandingkan dengan perkeretaapian dalam wilayah dengan tingkat populasi tinggi di 
Sumatera dengan jalur (right-of-way) transportasi, isu-isu pemindahan populasi dan 
usaha, serta permasalahan polusi udara dan suara yang lebih besar yang saling 
bersaing.  

4.2 ISU-ISU PEMERINTAHAN 

Isu-isu pemerintahan relevan dengan pengembangan PK karena setidaknya tiga alasan 
penting: 
 

 Sebagaimana dalam konteks lain mana pun di mana proyek besar memerlukan 
persetujuan berdasarkan peraturan, terdapat potensi terjadinya korupsi. 
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 Potensi tersebut semakin besar apabila izin diberikan melalui negosiasi 
langsung dan bukan melalui proses pelelangan umum. 

 Perkeretaapian dapat, dalam keadaan yang tidak tepat, terlibat dalam perilaku 
monopolistik atau anti-persaingan lainnya. 

 
Walaupun tidak satu pun dari permasalahan di atas dapat dihapuskan secara 
keseluruhan, kami yakin bahwa proses perizinan yang menetapkan aturan yang jelas 
terkait persyaratan pengajuan yang berlaku dan proses pengambilan keputusan, dan 
menetapkan batas waktu yang ketat untuk kegiatan lembaga, dapat mempersulit 
terjadinya korupsi. Oleh karena itu, kami telah berupaya untuk mengikuti prinsip-
prinsip ini, kapanpun memungkinkan, dalam rancangan Permen yang kami susun. 
 
Terkait dengan usulan kami yang secara khusus membebaskan PK dari persyaratan 
pelelangan umum (yang secara umum berlaku terhadap konsesi dan proyek KPS), kami 
yakin bahwa terdapat perdebatan kebijakan yang tajam untuk mengecualikan proyek 
yang tidak melibatkan dana publik dan dukungan atau jaminan pemerintah apapun 
(karena hal tersebut menjadikannya bukan betul-betul sebuah ‘konsesi’, melainkan 
hanya bentuk kegiatan swasta yang diatur) dari persyaratan pelelangan umum. Meski 
demikian, sekali lagi kami yakin bahwa cara terbaik untuk meminimalisir risiko korupsi 
dalam proses perizinan adalah untuk membuat persyaratan pengajuan dan proses 
pengambilan keputusan setransparan mungkin, dan untuk mengenakan batas waktu 
yang ketat untuk kegiatan lembaga. 
 
Terkait dengan permasalahan yang mungkin timbul berdasarkan UU Antimonopoli (UU 
5/1999), kami mencatat bahwa persaingan yang sehat menjadi pertimbangan penting 
Ditjenka, dan juga disuarakan oleh berbagai pemangku kepentingan Pemerintah 
Indonesia lain sepanjang pertemuan Kelompok IAWG). Meskipun perkeretaapian 
(seperti halnya jaringan telekomunikasi atau pipa saluran) dapat bertindak sebagai 
sejenis monopoli alamiah, kami yakin bahwa sifat dasar dari PK (yang, berdasarkan 
undang-undang, harus didedikasikan untuk melayani satu pengguna layanan) akan 
mempersulit penyelenggara PK untuk menggunakan kekuasaan yang tidak semestinya 
kepada pengguna layanannya. Apabila penyelenggara adalah badan hukum yang sama 
dengan pengguna layanan, atau badan afiliasi yang dikendalikan oleh, atau berada di 
bawah kendali yang sama dengan, pengguna layanan tersebut, kemungkinan timbulnya 
penyalahgunaan terhapus secara efektif. Bahkan dalam hal (yang kami dukung dalam 
rancangan Permen kami) di mana pengguna layanan dan penyelenggara tidak 
terafiliasi, persyaratan perjanjian eksklusif jangka panjang memungkinkan para pihak 
untuk secara efektif mengelola risiko perilaku oportunistik. Berbeda dari kasus 
pengangkut tertahan (captive shipper, yang tidak memiliki pilihan selain untuk 
menggunakan rel kereta api tertentu untuk memindahkan barang), penahanan dalam 
kasus PK berlaku dua arah. 
 
Persoalan tambahan berdasarkan UU 5/1999 mungkin timbul sebagai akibat dari 
usulan kami untuk mengizinkan konsorsium perusahaan yang tidak terafiliasi untuk 
bersatu dan membentuk PK bersama. Meski demikian, sekali lagi, kami yakin bahwa 
aturan sederhana yang mewajibkan semua anggota konsorsium untuk 
menandatangani sebuah perjanjian angkutan eksklusif dengan penyelenggara PK 



 

 20 

bersama (yang mengatur rumus penetapan harga yang transparan dan perlindungan 
kontrak dasar terhadap diskriminasi) dapat secara efektif mengelola risiko perilaku 
oportunistik. 
 
Pada akhirnya, persoalan yang berkaitan dengan UU 5/1999 juga dapat timbul dalam 
konteks perjanjian interkoneksi. Untuk meminimalisir risiko ini, kami telah 
mencantumkan ke dalam rancangan Permen ketentuan dasar yang mengharuskan agar 
perjanjian interkoneksi disetujui bukan hanya oleh penyelenggara PK tetapi juga oleh 
pengguna layanan PK (apabila berbeda dari penyelenggara). Untuk menjamin keadilan 
bagi penyelenggara pihak ketiga, kami juga memasukkan ketentuan yang 
mengharuskan agar biaya akses prasarana dibagi secara adil. Kami juga mencatat 
bahwa, apabila terjadi penyalahgunaan, pihak yang dirugikan berhak untuk 
mengajukan keberatan terhadap perjanjian yang tidak adil (atau penolakan untuk 
memberikan persetujuan) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang 
bertanggung jawab untuk menegakkan UU 5/1999. 

4.3 HIV/AIDS DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka Acuan, kegiatan ini tidak diharapkan untuk 
menimbulkan isu apapun yang berkaitan dengan HIV/AIDS atau perlindungan anak. 
Kami menegaskan bahwa kami tidak pernah menghadapi isu-isu tersebut.
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LAMPIRAN 1: USULAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI 

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM. ... TAHUN ... 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS 
 
 

 
MINISTER OF TRANSPORTATION  

NUMBER PM. ... YEAR ...  
ON  

IMPLEMENTATION OF SPECIAL RAILWAYS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN, 

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY  
MINISTER OF TRANSPORTATION,  

  
Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
dalam Pasal 363, Pasal 368, dan Pasal 376 Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan ketentuan 
dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta 
Api, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus; 

Whereas: In order to implement the provisions of 
Article 363, Article 368 and Article 376 of 
Government Regulation56 of 2009 on Railway 
Operations, as well as the provisions of Article 163 of 
Government Regulation No. 72 of 2009 on Railway 
Traffic and Transportation, it is necessary to 
promulgate this Regulation of the Minister of 
Transportation on the Implementation of Special 
Railways; 

  
Mengingat: Considering: 

  
1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4722); 

1. Law No. 23 of 2007 on Railways (the State Gazette 
of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 
65 Gazette of the Republic of Indonesia Number 
4722); 

  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5048); 

2. Government Regulation No. 56 of 2009 on Railway 
Operations (State Gazette of the Republic of 
Indonesia Year 2009 Number 129 and 
Supplement No. 5048); 

  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Number 176 dan Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5086); 

3. Government Regulation No. 72 of 2009 on Railway 
Traffic and Transportation (State Gazette of the 
Republic of Indonesia Year 2009 Number 176 
Supplement No. 5086); 

  
4.  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

4. Presidential Decree No. 10 of 2005 regarding 
Organization Unit and Task of Echelon I of State 
Ministries of the Republic of Indonesia as 
already amended by Presidential Decree No. 50 
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Presiden Nomor 50 Tahun 2008; of 2008; 
  
5.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; dan 

5. Presidential Regulation No. 47 of 2009 on the 
Establishment and Organization of the Ministry 
of State; and 

  
6.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomorkm 43 

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perhubungan, sebagaimana diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomorkm 20 Tahun 2008. 

6. Regulation of the Minister of Transportation No.km 
43 of 2005 on the Organization and 
Administration of the Department of 
Transportation, as last amended by Regulation 
of the Minister of Transportation No.km 20 of 
2008. 

  
MEMUTUSKAN: TO DECIDE: 
Menetapkan: Peraturan Menteri Perhubungan 
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus: 

To Stipulate: Regulation of the Minister of 
Transportation on the Implementation of Special 
Railways: 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 
  

Pasal 1 Article 1 
  

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
 
(1) “Perkeretaapian” adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber 
daya manusia, serta norma, kriteria, 
persyaratan, dan prosedur untuk 
penyelenggaraan transportasi kereta api; 

 

In this Regulation: 
 
(1) “Railway” refers to an integrated system 

consisting of train facilities, infrastructures, 
human resources, norms, criteria, requirements 
and procedures for operation of train 
transportation; 

  
(2) “Perkeretaapian Khusus” adalah suatu 

perkeretaapian yang digunakan untuk 
menunjang kegiatan pokok badan usaha 
tertentu dan tidak digunakan untuk melayani 
masyarakat umum; 

(2) “Special Railway” refers to a railway used for 
supporting the principal business activities of 
certain business entity and not for public service; 
  

 
(3) “Pemerintah Pusat”, yang selanjutnya disebut 

“Pemerintah”, adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

 

(3) “Central Government”, hereinafter called the 
“Government”, means President Republic of 
Indonesia who has authority of governing 
Republic of Indonesia stated in Fundamental Law 
of Republic of Indonesia year of 1945;  

 

(4) “Pemerintah Daerah” adalah Gubernur, Bupati, 
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

 

(4) “Regional Government” refers to Governor, 
Regent/Mayor, and its subordinates as the 
element of regional government; 
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(5) Menteri” adalah Menteri Perhubungan; (5) “Minister” means the Ministry of Transportation; 
 

(6) “Direktur Jenderal” adalah Direktur Jenderal 
Perkeretaapian; 

 

(6) “Director General” means the Director General 
of Railways; 

 
(7) “Pengguna Perkeretaapian Khusus” adalah suatu 

badan usaha yang menggunakan Perkeretaapian 
Khusus untuk mendukung Kegiatan Usaha 
Pokoknya; Badan Usaha yang dimaksud dalam 
ketentuan ini dapat berupa satu badan hukum 
atau sebuah konsorsium dari beberapa badan 
hukum yang terafiliasi atau tidak terafiliasi yang 
melakukan usaha yang sejenis atau melakukan 
kegiatan bersama-sama. 

 

(7) “Special Railway User” means a business entity 
that uses a Special Railway to support its 
Principal Business Activities; such business entity 
can be a single legal entity or a consortium of 
affiliated or unaffiliated legal entities engaged in 
a common or joint enterprise; 

 

(8) “Kegiatan Pokok Usaha” adalah kegiatan usaha 
utama dari Pengguna Perkeretaapian Khusus; 

 

(8) “Principal Business Activities” means the 
business activities of a Special Railway User; 

(9) “Penyelenggara Perkeretaapian Khusus” adalah 
badan usaha yang dapat merupakan: 
a. Pengguna Perkeretaapian Khusus; 
b. badan hukum yang secara langsung atau 

tidak langsung dikendalikan atau di bawah 
kendali yang sama dengan Pengguna 
Perkeretaapian Khusus; atau 

c. afiliasi dari dan yang dikendalikan oleh 
sebuah perusahaan angkutan yang hanya 
didirikan untuk menyelenggarakan 
Perkeretaapian Khusus untuk digunakan 
secara eksklusif oleh Pengguna 
Perkeretaapian Khusus; 

 

(9) “Special Railway Operator” means the business 
entity that operates a Special Railway, which 
may be: 
a. the Special Railway User; 
b. a legal entity that is directly or indirectly 

controlled by, or under common control 
with, the Special Railway User; or 

c.  a controlled affiliate of a transportation 
company, established for the specific 
purpose of operating the Special Railway for 
the exclusive use of the Special Railway 
User;  

 

(10) “Izin Pembangunan” adalah izin untuk 
membangun Perkeretaapian Khusus; 

 

(10) “Construction Permit” means a permit for the 
construction of a Special Railway; 

 
(11)“Izin Operasi” adalah izin untuk mengoperasikan 

Perkeretaapian Khusus; 
 

(11) “Operating Permit” means a permit for the 
operation of a Special Railway; 

 
(12) “Persetujuan Prinsip” adalah persetujuan prinsip 

untuk mengadakan Perkeretaapian Khusus; 
 

(12) “In-Principle Approval” means an in-principle 
approval for the development of a Special 
Railway; 

 
(13) “Stasiun” adalah setiap lokasi di mana sebuah 

kereta berangkat atau berhenti untuk memuat 
atau membongkar, atau untuk tujuan 
operasional; 

 

(13) “Station” means any location where a trains 
departs or stops for loading or unloading, or for 
operational purposes; 
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(14) “Otoritas Penanggungjawab” adalah, sesuai 
dengan konteks – sebagaimana diperlukan, 
setiap tingkatan pemerintahan yang berwenang 
untuk mengeluarkan Persetujuan Prinsip, Izin 
Pembangunan atau Izin Operasi, sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2009;  

 

(14) “Issuing Authority” means, as the context 
requires, the level of government responsible for 
issuing an In-Principle Approval, Construction 
Permit or Operating Permit, as set out in 
Governmental Regulation no. 56 of 2009; 

 

(15) “Izin Penyelenggaraan Prinsip” adalah Izin 
Penyelenggaraan bersyarat yang diberikan 
sebelum diselesaikannya pembangunan, uji coba 
dan pengawasan atas prasarana Perkeretaapian 
Khusus. 

 

(15) “In-Principle Operating Approval” means a 
conditional Operating Permit issued prior to 
completion of construction, testing and 
commissioning of the Special Railway 
infrastructure. 

 
(16) “Kendali” adalah kendali yang nyata atas 

mayoritas saham dengan hak suara dari suatu 
badan hukum, atau hak yang diberikan 
berdasarkan suatu perjanjian untuk mengangkat 
atau memberhentikan mayoritas anggota direksi 
dari suatu badan hukum. 

(16) “Control” means actual control over a majority 
of the voting shares of a legal entity, or the 
contractual right to appoint or remove a 
majority of the members of the board of 
directors of such legal entity. 

Pasal 2 Article 2 
  

(1) Suatu Perkeretaapian Khusus dapat 
diselenggarakan di kawasan-kawasan di mana 
Kegiatan Pokok Usaha diselenggarakan, dan 
dapat juga dipergunakan untuk menghubungkan 
kawasan-kawasan tersebut dengan suatu Stasiun 
terminal yang berlokasi di luar kawasan-kawasan 
tersebut. 

(1) A Special Railway can operate in the areas where 
the Principal Business Activities are conducted, 
and can also be used to connect such areas to a 
terminal Station located outside such areas. 

 

  
(2) Terminal stasiun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat (antara lain) merupakan titik 
penghubung dengan perkeretaapian lain, suatu 
pelabuhan atau sarana transportasi lain dengan 
off-taker, penyedia barang atau penyedia jasa 
yang melakukan kegiatan usaha dengan 
Pengguna Perkeretaapian Khusus. 

(2) The terminal Station referred to in paragraph (1) 
can be (among others) a connecting point with 
another railway, a port or other mode of 
transportation, or a connecting point with an 
off-taker, supplier, or service provider with 
whom the Special Railway User does business. 

 
  
(3) Stasiun-stasiun lain dapat ditempatkan di titik-

titik yang terletak di antara kawasan-kawasan 
dimana Kegiatan Pokok Usaha diselenggarakan 
dan terminal stasiun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).  

 
(4) Perkeretaapian Khusus dapat, seperti yang 

disebutkan dalam Izin Operasi dan tunduk 
kepada peraturan keselamatan dan teknis yang 

(3) Other Stations can also be located at points 
between the areas where the Principal Business 
Activities are conducted and the terminal Station 
referred to in paragraph (1). 

 
 
(4) A Special Railway may, as specified in the 

Operating Permit and subject to compliance with 
prevailing safety and technical regulations, be 
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berlaku, digunakan untuk pengangkutan benda, 
orang atau kedua-duanya. Benda dapat berupa 
seperti barang dan secara umum semua yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha dari 
Pengguna Perkeretaapian Khusus, termasuk 
bahan mentah, barang produksi, by-products, 
atau benda-benda lain yang diperlukan atau 
diproduksi sebagai bagian dari kegiatan usaha 
dari Pengguna Perkeretaapian Khusus. 

used to carry things, persons, or both. Things can 
include goods and, generally, anything related to 
the business activities of the Special Railway 
User, including inputs, raw materials, products, 
by-products and other things required by or 
produced as part of the business activities of the 
Special Railway User. 

 

  
BAB II 

PERSETUJUAN PRINSIP 
CHAPTER II  

IN-PRINCIPLE APPROVAL 
  

Pasal 3 Article 3 
  
(1) Pihak yang mengajukan permohonan 

Penyelenggara Perkeretaapian Khusus wajib 
mengajukan Persetujuan Prinsip sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan ini. 

(1) The proposed Special Railway Operator must 
apply for an In-Principle Approval in accordance 
with the provisions of this Regulation. 

  
(2) Permohonan pengajuan Persetujuan Prinsip 

yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan ini bukan merupakan bentuk proyek 
KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) yang 
tunduk pada ketentuan mengenai tender dalam 
peraturan yang mengatur mengenai kerjasama 
antara pemerintah dengan badan usaha dalam 
penyediaan infrastruktur. 

 
[Penjelasan: Pada saat peraturan menteri ini di 
undangkan peraturan yang mengatur 
kerjasama antara pemerintah dengan badan 
usaha dalam penyediaan infrastruktur adalah 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 
(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2010).] 

(2) An application for In-Principle Approval made in 
accordance with the provisions of this 
Regulation shall not constitute a form of KPS 
(Kerjasama Pemerintah dan Swasta) project 
subject to public tender under relevant 
regulation relating to cooperation between 
Government and business entity in the 
procurement of infrastructure. 

 
 
[Elucidation: at the time this ministerial 
regulation is enacted the regulation relating to 
cooperation between Government and business 
entity in the procurement of infrastructure is 
Presidential Regulation No. 67 of 2005 on the 
Cooperation between Government and Business 
Enterprises in Infrastructure Procurement (as 
amended by Presidential Regulation No. 13 of 
2010).] 

  
Pasal 4 Article 4 

  
(1) Permohonan pengajuan Persetujuan Prinsip 

harus diajukan kepada Otoritas 
Penanggungjawab terkait sebagai berikut:  

(1) An application for In-Principle Approval must be 
submitted to the relevant Issuing Authority as 
follows: 

  
a. Menteri, untuk penyelenggaraan a.  Minister, for the operation of Special 
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Perkeretaapian Khusus yang jaringan 
jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; 

b. gubernur, untuk penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus yang jaringan 
jalurnya melintasi batas wilayah 
kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri; dan 

c. bupati/walikota, untuk penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus yang jaringan 
jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota 
setelah mendapat rekomendasi gubernur 
dan persetujuan Menteri. 

Railway which crosses provincial borders; 
b.  Governor, for the operation of Special 

Railway which crosses the border of 
districts/cities within one province, after 
getting approval from the Minister; 

c.  Regent/Mayor, for the operation of Special 
Railway which is located within one 
district/city, after getting recommendation 
from the Governor. 

  
(2) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-
dokumen:  

(2) The application referred to in paragraph (1) must 
be accompanied by each of the following 
documents: 

  
a. akte pendirian dari pemohon Penyelenggara 

Perkeretaapian Khusus; 
b. nomor pokok wajib pajak; 
c. izin usaha; 
d. surat keterangan domisili dari pemohon 

Penyelenggara Perkeretaapian Khusus; 
e. peta lokasi prasarana Perkeretaapian 

Khusus;  
f. kajian kesesuaian antara kebutuhan 

perkeretaapian dan usaha pokoknya; dan 
g. dokumen lainnya sebagaimana disyaratkan 

oleh Peraturan ini. 
 

a. articles of association of the proposed 
Special Railway Operator; 

b. tax payer registration number; 
c. business license; 
d. letter of domicile of the proposed Special 

Railway Operator; 
e. location map of the Special Railway 

infrastructure; 
f. analysis as to the relevance between railway 

needs and the principal business activities; 
and  

g. other information as may be required by this 
Regulation. 

(3) Permohonan Persetujuan Prinsip harus dengan 
jelas menjelaskan apakah Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus akan merupakan badan 
hukum yang sama dengan Pengguna 
Perkeretaapian Khusus. Apabila Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus akan merupakan suatu 
badan hukum yang berbeda dengan Pengguna 
Perkeretaapian Khusus, pemohon Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus harus menjelaskan 
hubungan hukum yang ada saat ini dan (dalam 
hal terdapat perbedaan) rencana hubungan 
hukum yang akan timbul nantinya antara 
Pengguna Perkeretaapian Khusus dan 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus. 

 
[Penjelasan: ‘Hubungan hukum yang ada saat 
ini’ dan ’rencana hubungan hukum’ adalah 

(3) The application for In-Principle Approval must 
state whether the Special Railway Operator will 
be the same legal entity as the Special Railway 
User. If the Special Railway Operator will be a 
legal entity other than the Special Railway User, 
the proposed Special Railway Operator shall 
explain the current and (if different) proposed 
legal relationship between the Special Railway 
User and the Special Railway Operator.  

 
 
 
 
 

 
 

[Elucidation: The ‘current legal relationship’ 
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hubungan sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 1 ayat (9) peraturan ini.]  

and ‘proposed legal relationship’ refers to a 
relationship enumerated in Article 1 paragraph 
(9) of this regulation.]  

  
Pasal 5 Article 5 

  
(1) Surat keterangan domisili sebagaimana yang 

dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d harus 
dikeluarkan oleh pemerintah setempat di 
tempat kedudukan pemohon Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus. 

(1) The letter of domicile referred to in Article 4 
paragraph (2) letter d must be issued by the 
district where the proposed Special Railway 
Operator is located.  

  
(2) Peta lokasi prasarana yang dimaksud oleh Pasal 

4 ayat (2) huruf e harus disertai dengan:  
a. skala denah yang menunjukkan rencana 

lokasi jalur perkeretaapian dan Stasiun; 
b. rancangan pengambilalihan dan pemukiman 

kembali lahan; 
c. hasil penelitian jalur perkeretaapian yang 

menunjukkan karakteristik dari tanah 
(kemiringan, kondisi tanah, dsb.); dan 

d. peta topografi. 

(2) The map referred to in Article 4 paragraph (2) 
letter e must include:  
a.  scale drawings showing the proposed 

location of railway lines and Stations; 
b.  a land acquisition and resettlement plan; 
c. railway survey results indicating the 

characteristics of the soil (slope, soil 
conditions, etc.); and 

d.  topographic maps. 

  
(3) Kajian kesesuaian sebagaimana yang dimaksud 

pada Pasal 4 ayat (2) huruf f harus berisikan:  
a. kajian kelayakan rancang bangun dan 

ekonomi dari rancangan Perkeretaapian 
Khusus, termasuk penilaian atas alternatif 
sarana transportasi yang telah ada atau yang 
telah direncanakan (jika ada) dalam area 
yang akan dilalui jalur perkeretaapian 
khusus, dengan memperhatikan rencana 
induk Perkeretaapian nasional, provinsi dan 
lokal; 

b. penilaian atas perkiraan keuntungan yang 
akan diperoleh dari proyek bagi Pengguna 
Perkeretaapian Khusus, penduduk setempat, 
dan masyarakat secara keseluruhan, serta 
potensi dampak negatif terhadap 
lingkungan, penduduk setempat dan pesaing 
usaha; 

c. penilaian atas kebutuhan sarana transportasi 
jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang dari Pengguna 
Perkeretaapian Khusus, penduduk setempat, 
dan masyarakat secara keseluruhan, di 
daerah pelayanan Perkeretaapian Khusus; 

(3) The study referred to in Article 4 paragraph (2) 
letter f must contain:  
a. a study of the engineering and economic 

feasibility of the proposed Special Railway, 
including an evaluation of other actual or 
planned transportation alternatives (if any) 
in the area to be served, taking into account 
the national, provincial and local railway 
master plans and relevant spatial plans; 

b. an evaluation of the anticipated benefits of 
the project to the Special Railway User, the 
local community and the public at large, as 
well as the potential adverse impacts on the 
environment, the local community and 
potential competitors; 

c. an evaluation of the short-term, medium-
term and long-term transportation needs of 
the Special Railway User, the local 
community, and the public at large, in the 
area to be served by the Special Railway; 

d. information regarding the financial condition 
of the Special Railway User and proposed 
sources of financing for the project. 
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d. informasi mengenai kondisi keuangan 
Pengguna Perkeretaapian Khusus dan usulan 
sumber pendanaan untuk pembiayaan 
proyek. 

  
Pasal 6 

 
Article 6 

(1) Otoritas Penanggungjawab (dengan melakukan 
konsultasi dengan semua tingkatan 
pemerintahan sebagaimana diwajibkan di dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku) 
bertanggung jawab untuk melakukan penilaian 
dan menentukan apakah setiap bagian dari 
pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip 
dapat diberikan persetujuan.  

(1) The Issuing Authority (in consultation with all 
other relevant levels of government as required 
under prevailing laws), shall be responsible for 
reviewing and approving all aspects of the 
application for In-Principle Approval.  

  
(2) Menteri (dalam hal ini bertindak melalui Direktur 

Jenderal) bertanggung jawab untuk melakukan 
penilaian dan berdasarkan penilaian 
memberikan persetujuan sehubungan dengan 
aspek-aspek teknis dari permohonan.  

(2) The Minister (acting through the Director 
General) shall review for approval all technical 
aspects of the application.  

  
(3) Persetujuan menteri dapat disertai dengan 

syarat-syarat tertentu yang harus terlebih 
dahulu dipenuhi oleh pemohon, dan syarat-
syarat tersebut harus dicantumkan dengan jelas 
oleh Menteri dalam surat persetujuannya dan 
diberitahukan kepada pemohon Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus oleh Otoritas 
Penanggungjawab. 

(3) The Minister’s approval may be conditional 
upon the applicant meeting certain conditions, 
in which case the conditions must be clearly 
stated by the Minister in its approval letter and 
notified to the proposed Special Railway 
Operator by the Issuing Authority. 

  
(4) Otoritas Penanggungjawab untuk mengeluarkan 

tanggapan kepada Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus atas permohonan 
Persetujuan Prinsip paling lambat [60 (enam 
puluh) hari kerja] setelah permohonan diterima 
dan dinyatakan lengkap, yang dibuktikan dengan 
tanda bukti penerimaan dari Otoritas 
Penanggungjawab.  

(4) The Issuing Authority shall issue a response to 
the Special Railway Operator with respect to 
the application for In-Principle Approval within 
no more than [60 (sixty) working days] after 
the request has been received and deemed 
complete, as evidenced by proof of receipt 
delivered by the Issuing Authority. 

  
(5) Apabila permohonan Persetujuan Prinsip ditolak, 

Otoritas Penanggungjawab setelah 
berkoordinasi dengan semua tingkatan 
pemerintahan sebagaimana diwajibkan di dalam 
perundang-undangan, berkewajiban 
menyiapkan suatu pemberitahuan tertulis 
penolakan yang menyatakan secara jelas alasan 

(5) If the application for In-Principle Approval is 
rejected, the Issuing Authority, after conferring 
with all other relevant levels of government as 
required under prevailing laws, shall prepare a 
written notice of rejection stating the specific 
reasons for the rejection. Such notice of 
rejection shall be notified to the Special 
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penolakan tersebut. Pemberitahuan penolakan 
tersebut wajib disampaikan kepada Pengguna 
Perkeretaapian Khusus oleh Otoritas 
Penanggungjawab. 

Railway User by the Issuing Authority. 

  
(6) Permohonan yang ditolak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) dapat dilengkapi dan 
diajukan ulang oleh Pengguna Perkeretaapian 
Khusus kepada Otoritas Penanggungjawab. 

(6) A rejected application referred to in paragraph 
(3) may be supplemented or re-submitted by 
the Special Railway User to the Issuing 
Authority. 

  
Pasal 7 Article 7 

  
Penerima Persetujuan Prinsip wajib, sebelum 
mengajukan Izin Pembangunan, melaksanakan 
kegiatan-kegiatan:  

The holder of an In-Principle Approval must, prior to 
applying for a Construction Permit, carry out the 
following activities:  

  
a. perencanaan teknis; 
b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

atau UKL dan UPL; dan 
c. pengadaan tanah. 

a. technical planning; 
b. analysis on the environmental impact or UKL 

and UPL; and 
c. land procurement. 
 

Pasal 8 Article 8 
  
(1) Perencanaan Teknis, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf a, adalah terdiri dari 
serangkaian dokumen, gambaran, dan spesifikasi 
teknis yang memberikan keterangan lengkap 
mengenai bagaimana prasarana Perkeretaapian 
Khusus yang dimohonkan akan dibangun.  

(1) Technical planning, as referred to in Article 7 
letter a, shall mean a set of technical documents, 
drawings and specifications providing a 
complete description of the proposed Special 
Railway infrastructure to be constructed.  

 
  

(2) Perencanaan teknis mencakup setidaknya tahapan 
perencanaan sebagai berikut: 
a. pra-desain (termasuk pra-kelayakan dan 

kelayakan);  
b. desain (termasuk survei, penyelidikan, 

rencana dasar dan rencana mendetil); 
c. konstruksi (termasuk spesifikasi teknik, 

acuan konstruksi fisik, jadwal pelaksanaan, 
metode pengerjaan dan pengawasan); dan 

d.  pasca-konstruksi (termasuk evaluasi atas 
hasil dan manfaat dari proyek). 

(2) Technical planning shall cover at least the 
following planning phases: 
a. pre-design (including pre-feasibility and 

feasibility); 
b. design (including survey, investigation, basic 

plan and detailed plan); 
c. construction (including technical 

specifications, physical construction 
references, performance schedule, work 
methods and supervision); and 

d. post-construction (including evaluation of 
the results and benefits of the project).  

  
(3) Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu 2 
(dua) tahun sejak dikeluarkannya Persetujuan 
Prinsip dan, untuk setelahnya, wajib diajukan 

(3) Technical planning as referred to in paragraph 
(1) must be completed within 2 (two) years from 
the granting of In-Principle Approval and, 
thereafter, must be submitted for approval by, 
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kepada Direktur Jenderal yang bertindak atas 
nama Menteri untuk mendapatkan persetujuan. 

 
(4)  Otoritas Penanggungjawab wajib mencabut 

Persetujuan Prinsip apabila pemegang 
Persetujuan Prinsip tidak dapat menyelesaikan 
perencanaan teknis sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2). 

 
(5) Sebelum mencabut Persetujuan Prinsip 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas 
Penanggungjawab wajib memberikan peringatan 
tertulis kepada penerima Persetujuan Prinsip 
sebanyak dua kali, masing-masing dengan jangka 
waktu selama 30 hari kerja untuk memberikan 
kesempatan kepada penerima Persetujuan 
Prinsip untuk menyelesaikan dan mengajukan 
perencanaan teknis yang diwajibkan. 

the Director General on behalf of the Minister. 
 
 
(4) The Issuing Authority shall revoke the In-Principle 

Approval if the holder fails to complete the 
technical planning as required under paragraph 
(2). 

 
 
(5) Before revoking an In-Principle Approval under 

paragraph (3), the Issuing Authority shall give 
the holder two written warnings, each with a 
grace period of 30 working days, to enable the 
holder to complete and file the required 
technical planning. 

 
Pasal 9 

 
Article 9 

  
(1) Pengadaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c, wajib diselenggarakan sesuai 
dengan hukum yang berlaku berdasarkan syarat-
syarat yang wajar dan didukung dokumen-
dokumen yang jelas. 

(1) Land procurement, as referred to in Article 7 
letter c, shall be conducted in accordance with 
prevailing laws on commercially reasonable 
terms in arms-length transactions. 

  
[Penjelasan: pembelian tanah berdasarkan 
ketentuan ayat ini dapat dilakukan melalui 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau dari 
BUMN atau BUMD manapun.] 

[Elucidation: Land may be acquired in 
accordance with the provisions of this 
paragraph from the Government, from a 
Regional Government, or from any BUMN or 
BUMD.] 

  
(2) Pemohon Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 

wajib memberikan pemberitahuan kepada 
Otoritas Penanggungjawab, setelah memperoleh 
setidaknya 10% dari lahan yang diperlukan untuk 
membangun Perkeretaapian Khusus, bersama 
dengan bukti-bukti pendukung yang diperlukan. 

 

(2) When the proposed Special Railway Operator 
has acquired at least 10% of the land rights 
needed to construct the Special Railway, it shall 
so notify the Issuing Authority, with all necessary 
supporting evidence. 
 

Pasal 10  Article 10 
  
(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
wajib menyertakan tinjauan atas dampak sosial 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, dan analisis tersebut untuk 

(1) Environmental impact analysis referred to in 
Article 7 letter b should also include a review of 
social impacts in accordance with prevailing 
laws, and must be completed within 2 (two) 
years from the granting of In-Principle Approval. 
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diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun dari 
pemberian Persetujuan Prinsip. 

  
(2) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diajukan kepada, dan disetujui oleh otoritas 
terkait sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  

(2) The environmental and social impact analysis 
referred to in paragraph (1) must be submitted 
to, and approved by, the relevant authorities in 
accordance with prevailing laws. 

  
(3) Otoritas Penanggungjawab harus mencabut 

Persetujuan Prinsip apabila penerima 
Persetujuan Prinsip tidak dapat melengkapi 
analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) The Issuing Authority shall revoke the In-
Principle Approval if the holder fails to complete 
the environmental and social impact analysis as 
required under paragraph (1).  

  
(4) Sebelum mencabut Persetujuan Prinsip yang 

dimaksud pada ayat (2), Otoritas 
Penanggungjawab wajib memberikan 2 (dua) 
peringatan tertulis kepada penerima Persetujuan 
Prinsip dengan masa tenggang masing-masing 30 
(tiga puluh) hari kerja kepada pemiliknya, 
dengan tujuan memberikan kesempatan kepada 
penerima Persetujuan Prinsip untuk 
menyelesaikan dan menyerahkan analisis 
dampak lingkungan dan social yang diperlukan. 

(4) Before revoking an In-Principle Approval under 
paragraph (2), the Issuing Authority shall give 
the holder two written warnings, each with a 
grace period of 30 working days, to enable the 
holder to complete and file the required 
environmental and social impact analysis. 

  
Pasal 11 Article 11 

  
(1) Penerima Persetujuan Prinsip, wajib 

memberikan laporan berkala kepada Otoritas 
Penanggungjawab setiap 6 (enam) bulan sekali 
mengenai pelaksanaan kegiatan yang dimaksud 
pada Pasal 7. 

(1) The holder of an In-Principle Approval must 
report to the Issuing Authority every 6 (six) 
months regarding the implementation of the 
activities referred to in Article 7. 

  
(2) Otoritas Penanggungjawab dapat mencabut 

Persetujuan Prinsip apabila penerima 
Persetujuan Prinsip tidak menyerahkan laporan 
yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dalam jangka waktu lebih dari 9 bulan 
berturut-turut.  

(2) The Issuing Authority may revoke the In-
Principle Approval if the holder fails to submit 
any report required under paragraph (1) during a 
period of more than 9 consecutive months.  

  
(3) Sebelum mencabut Persetujuan Prinsip 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas 
Penanggungjawab wajib memberikan 2 (dua) 
peringatan tertulis kepada penerima Persetujuan 
Prinsip dengan masa tenggang masing-masing 30 
(tiga puluh) hari kerja, untuk memberikan waktu 

(3) Before revoking an In-Principle Approval under 
paragraph (2), the Issuing Authority shall give 
the holder two written warnings, each with a 
grace period of 30 working days, to enable the 
holder to file the required report or reports. 
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kepada penerima Persetujuan Prinsip untuk 
melaksanakan kewajiban pelaporannya. 

  
Pasal 12 Article 12 

  
(1) Kecuali dicabut sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 8, 10 atau 11 Peraturan ini, 
Persetujuan Prinsip berlaku untuk jangka waktu 
awal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 
dikeluarkannya, dan dapat otomatis 
diperpanjang, atas permohonan dari penerima 
Persetujuan Prinsip, untuk jangka waktu 2 (dua) 
tahun berikutnya. 

(1) Unless earlier terminated in accordance with the 
provisions of Articles 8, 10 or 11, above, the In-
Principle Approval is valid for an initial period of 
5 (five) years from the date of its issuance, and 
may be automatically extended, at the request 
of the holder, for a further period of 2 (two) 
years. 

  
(2) Dalam hal pengadaan lahan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c belum dapat 
diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) tahun sejak 
dikeluarkannya Persetujuan Prinsip, maka 
penerima Persetujuan Prinsip dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan waktu Persetujuan 
Prinsip paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun kepada Otoritas Penanggungjawab. 

(2) If the land procurement set out in Article 7 letter 
c has not been completed within 7 (seven) years 
of the issuance of the In-Principle Approval, the 
holder of the In-Principle Approval may apply to 
the Issuing Authority for a further extension of 
up to 3 (three) years. 

  
(3) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (2) 

wajib disertai dengan keterangan-keterangan 
terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) kecuali kajian kelayakan rancang 
bangun.  

(3) The application referred to in paragraph (2) must 
be accompanied by updated versions of the 
information referred to in Article 5 paragraph (3) 
other than the engineering feasibility study.  

  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 

berlaku juga secara mutatis mutandis, bagi 
proses penilaian permohonan perpanjangan 
waktu yang dimaksud pada ayat (2). 

(4) The provisions of Article 6 shall apply, mutatis 
mutandis, to the review of an application for 
extension submitted under paragraph (2). 

  
BAB III  

IZIN PEMBANGUNAN 
CHAPTER III  

CONSTRUCTION PERMIT 
Pasal 13 Article 13  

  
Dalam hal seluruh kegiatan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 7 telah selesai dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Peraturan ini, 
penerima Persetujuan Prinsip dapat mengajukan Izin 
Pembangunan. 

When all of the activities set out in Article 7 have 
been completed in accordance with the provisions of 
Chapter II, the holder of the In-Principle Approval 
may apply for a Construction Permit. 

  
 

Pasal 14 
 

Article 14 
  



LAMPIRAN 

 33 

(1) Permohonan Izin Pembangunan harus 
diserahkan kepada Otoritas Penanggungjawab 
yang berwenang sebagai berikut:  

(1) An application for a Construction Permit must be 
submitted to:  

  
a. Menteri, untuk penyelenggaraan 

Perkeretaapian Khusus yang jaringan 
jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; 

b. gubernur, untuk penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus yang jaringan 
jalurnya melintasi batas wilayah 
kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri; dan 

c. bupati/walikota, untuk penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus yang jaringan 
jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota 
setelah mendapat rekomendasi gubernur 
dan persetujuan Menteri. 

a. Minister, for the operation of Special Railway 
which crosses provincial borders; 

b. Governor, for the operation of Special Railway 
which crosses the border of districts/cities 
within one province, after getting approval 
from the Minister; 

 
c. the Regent/Mayor, for the operation of 

Special Railway located within one 
district/city, after getting recommendation 
from the Governor. 

  
(2). Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) 

wajib disertai dengan: 
a. dokumen-dokumen sebagai berikut:  

1. surat Persetujuan Prinsip pembangunan 
perkeretaapian khusus; 

2. rancang bangun yang dibuat 
berdasarkan perhitungan; 

3. gambar-gambar teknis; 
4. data lapangan; 
5. jadwal pelaksanaan; 
6. spesifikasi teknis; 
7. analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup atau UKL dan UPL; 
8. metode pelaksanaan; 
9. surat izin mendirikan bangunan; 
10. surat izin lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
11. rekomendasi dari bupati/walikota yang 

wilayahnya akan dilintasi oleh jalur 
kereta api; dan 

12. bukti pengadaan tanah paling sedikit 
10% (sepuluh per seratus) dari luas 
tanah yang dibutuhkan. 

(2) The application referred to in paragraph (1) must 
be accompanied by: 
a. each of the following documents:  

1. In-principle Approval for the 
development of Special Railway; 

2.  engineering designs made based on 
calculation; 

3.  technical drawings; 
4.  field data; 
5.  implementation schedule; 
6.  technical specifications; 
7. analysis on environmental impact or UKL 

and UPL; 
8.  work methods; 
9.  building permit; 
10. any other permits as required under the 

prevailing laws and regulations; 
11. recommendation from Regent/Mayor 

whose territory will be crossed by the 
railway; and 

12. evidence of procurement of at least 10% 
of the total land area required. 

  
 

  
b. pernyataan dari perwakilan yang berwenang 

dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
Perkeretaapian Khusus hanya digunakan 

b. a statement from an authorized 
representative of the applicant referred to 
Article 13 paragraph (1) confirming that the 
Special Railway shall be used exclusively to 
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untuk menyediakan jasa transportasi yang 
mendukung Kegiatan Pokok Usaha; dan  

c. informasi lainnya yang dapat diperlukan 
menurut ketentuan dalam Peraturan ini. 

provide transportation services in support of 
the Principal Business Activities; and 

c. such other information as may be required 
under the provisions of this Regulation. 

  
(3) Otoritas Penanggungjawab bertanggung jawab 

untuk melakukan koordinasi sehubungan 
dengan proses peninjauan dan pemberian 
persetujuan yang tepat waktu terhadap 
dokumen-dokumen yang dimaksud pada ayat (2) 
oleh otoritas terkait, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan ini. 

(3) The Issuing Authority is responsible for 
coordinating the timely review and approval of 
the various documents referred to in paragraph 
(2) by the relevant authorities, as set out in this 
Regulation. 

  
Pasal 15 Article 15  

  
(1) Rancang bangun sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2 harus 
disertai semua hal-hal berikut ini: 
 
[NTD: Ketentuan ini harus diklarifikasi dan 
dikembangkan lebih lanjut oleh Ditjenka. 
Informasi utama yang diberikan harus hanya 
merupakan informasi teknis dan tidak boleh 
merupakan pengulangan dari studi 
perencanaan yang telah dilakukan sebelum 
tahap Persetujuan Prinsip dan kegiatan 
‘perencanaan teknis’ yang telah dilakukan 
dalam tahap Persetujuan Prinsip.] 

 
[NTD: Informasi teknis yang disampaikan oleh 
pemohon harus memasukkan program untuk 
pengujian dan pengawasan prasarana 
Perkeretaapian Khusus, sehingga syarat-syarat 
pasti untuk dapat diterbitkannya Izin 
Penyelenggaraan akan dapat terlebih dahulu 
disepakati oleh pemohon dan Otoritas 
Penanggungjawab.] 

(1) The design referred to in Article 14 paragraph (2) 
letter a number 2 shall include each of the 
following: 
 
 
[NTD: This provision should be further clarified 
and expanded by DGR. The information 
provided should be primarily technical and 
should not duplicate planning studies already 
done before the In-Principle Approval stage and 
‘technical planning’ activities already done 
during the In-Principle Approval stage.] 
 
 
 
[NTD: The technical information to be provided 
by applicant should include a program for the 
testing and commissioning of the SR 
infrastructure, so that the precise conditions to 
be met for issuance of the Operating Permit 
will have been agreed in advance between 
applicant and Issuing Authority.] 

  
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri memiliki 

kewenangan untuk melakukan penilaian 
mengenai rancangan yang dimaksud dalam ayat 
(1) dan untuk menentukan apakah persetujuan 
dapat diberikan. 

(2) The Director General acting on behalf of the 
Minister shall review for approval the design 
referred to in paragraph (1). 

  
 

Pasal 16 
 

Article 16 
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(1) Gambar-gambar teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 
wajib disertai dengan: 

 
[NDT: Ketentuan ini harus diklarifikasi dan 
dikembangkan lebih lanjut oleh Ditjenka.] 

(1) Technical drawings referred to in Article 14 
paragraph (2) letter a number 3 shall include 
each of the following: 

 
 
[NDT: This provision should be further clarified 
and expanded by DGR.] 

  
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri memiliki 

kewenangan untuk melakukan penilaian 
terhadap gambar-gambar teknis sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan untuk menentukan 
apakah persetujuan dapat diberikan. 

(2) The Director General acting on behalf of the 
Minister shall review for approval the technical 
drawing referred to in paragraph (1). 

  
Pasal 17 Article 17 

  
(1) Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 6 wajib 
memasukkan:  

 
a. jalan, jembatan-jembatan dan 

terowongan-terowongan; 
b. Stasiun; 
c. peralatan sinyal jalur perkeretaapian; 
d. peralatan telekomunikasi; 
e. sistem kelistrikan dan komponen-

komponennya; dan 
f. fasilitas perkeretaapian khusus. 
 

(1) The technical specifications referred to in Article 
14 paragraph (2) letter a number 6 shall cover:  

 
a. roads, bridges and tunnels; 
b. Stations; 
c. railroad signaling equipment; 
d. telecommunications equipment; 
e. electrical systems and components; and 
f. special railway facilities. 

  
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri memiliki 

kewenangan untuk melakukan penilaian 
terhadap spesifikasi teknis sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan untuk menentukan 
apakah persetujuan dapat diberikan. 

(2). The Director General acting on behalf of the 
Minister shall review for approval the technical 
specifications referred to in paragraph (1). 

  
Pasal 18 

 
Article 18 

(1) Metode Pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 8 wajib 
menyertai:  

 
[NDT: Ketentuan ini harus diklarifikasi dan 
dikembangkan lebih lanjut oleh Ditjenka.] 

 

(1) Work methods referred to in Article 14 
paragraph (2) letter a number 8 shall include:  

 
[NDT: This provision should be further clarified and 
expanded by DGR.] 

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri memiliki 
kewenangan untuk melakukan penilaian 

(2) The Director General acting on behalf of the 
Minister shall review for approval the work 
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terhadap metode pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan untuk menentukan 
apakah persetujuan dapat diberikan. 

methods referred to in paragraph (1). 
 

  
Pasal 19 Article 19 

  
Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 9 harus 
meliputi izin-izin yang diperlukan untuk 
pembangunan setiap Stasiun, lapangan, dan fasilitas 
penyimpanan. 

The building permits referred to in Article 14 
paragraph (2) letter a number 9 shall include permits 
required for the construction of any Station, yard, 
and warehousing facility.  

  
Pasal 20 

 
Article 20 

(1) Izin-izin lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (2) huruf a angka 10 mengacu kepada 
setiap izin yang diperlukan menurut ketentuan 
yang berlaku untuk Kegiatan Pokok Usaha dari 
Pengguna Perkeretaapian Khusus atau 
berdasarakn ketentuan perundangan lainnya 
yang berlaku untuk Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus atau sehubungan dengan 
area tertentu dimana Perkeretaapian Khusus 
akan berlokasi. 

 
[NTD: bagian penjelasan dari pasal ini 
dibutuhkan untuk memberikan contoh-contoh 
yang relevan.] 

(1) The other permits referred to in Article 14 
paragraph (2) letter a number 10 refers to any 
permits required under any laws applicable to 
the Principal Business Activities of the Special 
Railway User or under any laws applicable to the 
Special Railway Operator or to the particular 
areas where the Special Railway will be located. 

 
 

 
[NTD: An elucidation will be needed here to 
give relevant examples.] 

  
(2) Otoritas Penanggungjawab, dalam 

mempertimbangkan permohonan Izin 
Pembangunan, wajib memperhatikan 
persyaratan yang diberlakukan oleh otoritas 
lainnya yang terkait untuk dapat dikeluarkannya 
izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dan wajib untuk berkoordinasi dengan 
otoritas-otoritas lain tersebut untuk 
menghindari terjadinya inkonsistensi atau 
keputusan yang tidak adil. 
 
[NTD: bagian penjelasan dari Pasal ini perlu 
memberikan keterangan mengenai apa yang 
dianggap sebagai inkonsistensi atau hasil yang 
tidak adil.] 

(2) The Issuing Authority, in considering an 
application for a Construction Permit, shall take 
into account the requirements imposed by other 
relevant authorities for the issuance of the other 
permits referred to in paragraph (1), and shall 
coordinate with such other relevant authorities 
to avoid inconsistent or unfair results. 

 
 
 

 
[NTD: An elucidation would be useful here to 
explain what would qualify as an inconsistent 
or unfair result.] 

  
Pasal 21 Article 21 
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Pemberitahuan yang telah dibuat oleh pemohon 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan ini dan 
apabila telah disertai dengan bukti pendukung yang 
cukup, dianggap telah memenuhi kewajiban 
memberikan informasi mengenai perolehan lahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf 
a angka 12. 

The notification made by the proposed Special 
Railway Operator pursuant to Article 9 paragraph (2) 
of this Regulation and accompanied by the sufficient 
supporting evidence, shall be deemed to comply with 
the land acquisition information required under 
Article 14 paragraph (2) letter a number 12. 

Pasal 22 Article 22 
  
Analisis mengenai dampak lingkungan yang telah 
diajukan kepada dan disetujui oleh otoritas terkait 
menurut Pasal 10 ayat (2) dianggap telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2)huruf a angka 7. 

The environmental impact analysis submitted to, and 
approved by, the relevant authority pursuant to 
Article 10 paragraph (2) shall be deemed to comply 
with the requirements of Article 14 paragraph (2) 
letter a number 7. 

 
Pasal 23 

 
Article 23 

  
(1) Otoritas Penanggungjawab wajib mengeluarkan 

tanda terima resmi kepada pemohon pada saat 
Otoritas Penanggungjawab menentukan 
(berdasarkan hasil konsultasinya dengan 
Direktur Jenderal bertindak atas nama Menteri) 
bahwa permohonan untuk Izin Pembangunan 
sudah lengkap. 

(1) The Issuing Authority shall deliver a formal 
receipt to the applicant when the Issuing 
Authority determines (in consultation with the 
Minister, acting through the Director General) 
that the application for a Construction Permit is 
complete. 

  
(2) Otoritas Penanggungjawab wajib, dalam setiap 

hal, memberikan tanggapan kepada setiap 
permohonan paling lambat [90 (sembilan puluh) 
hari] setelah dikeluarkannya tanda terima resmi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

(2) The Issuing Authority shall, in all cases, respond 
to the application within [90 (ninety) days] 
following the issuance of the formal receipt 
referred to in paragraph (1).  

  
(3) Sebelum memberikan tanggapan terhadap suatu 

permohonan, Otoritas Penanggungjawab harus 
telah memperoleh semua persetujuan, izin 
dan/atau rekomendasi yang diperlukan dari 
setiap tingkatan pemerintahan lainnya termasuk 
dari Menteri (dalam hal ini bertindak melalui 
Direktur Jenderal) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 358, 359 dan 360 Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2009 dan Peraturan ini. 

(3) Before responding to the application, the Issuing 
Authority shall obtain all necessary approvals, 
consents and/or recommendations from other 
relevant levels of government and from the 
Minister (acting through the Director General) as 
set out in Articles 358, 359 and 360 of 
Government Regulation No. 56 of 2009 and in 
this Regulation. 

  
(4) Menteri bertanggung jawab untuk melakukan 

penilaian terhadap pengajuan yang 
berhubungan dengan teknis yang terkandung di 
dalam permohonan untuk Izin Pembangunan 
dan untuk menentukan apakah persetujuan 

(4) The Minister shall, in all cases, be responsible for 
reviewing and approving all technical 
submissions contained in the application for 
Construction Permit.  
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dapat diberikan.  
  

(5) Persetujuan Menteri dapat disertai dengan 
syarat tertentu yang wajib terlebih dahulu 
dipenuhi oleh pemohon, yang mana syarat-
syarat tersebut wajib dinyatakan dengan jelas 
oleh Menteri dan diberitahukan kepada 
pemohon oleh Otoritas Penanggungjawab 
sebagai bagian dari tanggapan yang dimaksud 
dalam ayat (2). 

(5) The Minister’s approval may be conditional upon 
the applicant meeting certain conditions, in 
which case the conditions must be clearly stated 
by the Minister and notified to the applicant by 
the Issuing Authority as part of the response 
referred to paragraph (2). 

  
(6) Permohonan Izin Pembangunan wajib disetujui 

selama pengajuan teknis telah mendapat 
persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud 
di dalam ayat (3) ini kecuali apabila terdapat 
perbedaan yang sifatnya material dalam 
informasi yang disampaikan dalam permohonan 
sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 14 
dan dimana informasi tersebut menjadi dasar 
dalam pemberian izin prinsip yang telah 
dikeluarkan. 
 

(6) Unless there is a material difference between 
the information provided in the application 
referred to in Article 14 and the basis upon 
which the In-Principle Approval had previously 
been granted, the application for Construction 
Permit shall be granted so long as the technical 
submissions have been approved by the Minister 
as referred to in paragraph (3). 

 
 

(7) Apabila permohonan untuk Izin Pembangunan 
ditolak, Otoritas Penanggungjawab, setelah 
berdiskusi dengan tingkatan pemerintah lain 
yang relevan sesuai dengan perundangan yang 
berlaku, wajib menyusun suatu pemberitahuan 
tertulis yang menyatakan secara jelas alasan 
penolakan tersebut. Pemberitahuan tertulis 
tersebut wajib diberikan kepada pemohon oleh 
Otoritas Penanggungjawab. 

(7) If the application for Construction Permit is 
denied, the Issuing Authority, after conferring 
with other relevant levels of government as 
required under prevailing laws, shall draft a 
written notice stating the specific reasons for the 
denial. Such notice shall be provided to the 
applicant by the Issuing Authority. 

  
(8) Permohonan yang ditolak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (5) dapat selanjutnya 
dilengkapi atau diajukan kembali oleh pemohon 
kepada Otoritas Penanggungjawab. 

(8) A denied application referred to in paragraph (5) 
may be supplemented or re-submitted by the 
applicant to the Issuing Authority. 

  
 
 

Pasal 24 

 
 

Article 24 
  

Pemegang Izin Pembangunan wajib: 
a. memulai pembangunan prasarana 

Perkeretaapian Khusus dalam jangka waktu 
2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Izin 
Pembangunan; 

b. bertanggung jawab atas dampak lingkungan 

The holder of a Construction Permit shall: 
a. commence the construction of the Special 

Railway infrastructure within 2 (two) years 
following the issuance of the Construction 
Permit; 

b. be responsible for environmental impacts 
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yang muncul selama pembangunan 
prasarana Perkeretaapian Khusus; dan 

c. menyerahkan laporan berkala kepada 
Otoritas Penanggungjawab setiap 6 (enam) 
bulan sekali mengenai status dari 
pembangunan. 

arising during the construction of Special 
Railway infrastructure; and 

c. submit reports to the Issuing Authority every 
6 (six) months regarding the status of the 
construction. 

 
 

  
Pasal 25 Article 25 

  
(1) Otoritas Penanggungjawab dapat mencabut Izin 

Pembangunan dari suatu Penyelenggaran 
Perkeretaapian Khusus yang tidak menyerahkan 
laporan yang diperlukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf c selama jangka waktu 
lebih dari 9 bulan berturut-turut, atau yang 
tidak, tanpa alasan apapun, melaksanakan 
pembangunan prasarana Perkeretaapian Khusus 
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 
dikeluarkannya Izin Pembangunan.  

(1) The Issuing Authority may revoke the 
Construction Permit of a Special Railway 
Operator who fails to submit any report required 
under Article 24 letter c during a period of more 
than 9 consecutive months, or who fails, without 
justification, to commence construction of the 
Special Railway infrastructure within 2 (two) 
years following the issuance of the Construction 
Permit.  

  
(2) Sebelum mencabut suatu Izin Pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Otoritas 
Penanggungjawab wajib memberikan 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 2 (dua) 
peringatan tertulis, masing-masing dengan masa 
tenggang 30 hari kerja, untuk memberikan 
kesempatan bagi Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus untuk menyerahkan laporan yang 
dibutuhkan, atau untuk memberikan keterangan 
yang menjelaskan mengenai tidak 
dilaksanakannya kewajiban. 

(2) Before revoking a Construction Permit under 
paragraph (1), the Issuing Authority shall give 
the Special Railway Operator two written 
warnings, each with a grace period of 30 working 
days, to enable the Special Railway Operator to 
file the required report or reports, or to provide 
the required justification. 

 
 

 

  
Pasal 26 Article 26  

  
 (1) Kecuali Izin Pembangun dicabut sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan ini, 
Izin Pembangunan berlaku untuk jangka waktu 
yang dinyatakan di dalam Izin Pembangunan 
tersebut, yang setidaknya mempunyai masa 
keberlakuan [6 (enam) bulan lebih lama] dari 
waktu perkiraan pemohon untuk menyelesaikan 
semua pekerjaan pembangunan, pengujian dan 
pengawasan. 

(1) Unless earlier terminated in accordance with the 
provisions of Article 25, above, the Construction 
Permit is valid for the period of time indicated 
therein, which shall be at least [6 months longer 
than] the applicant’s estimated timetable for 
completion of all construction work, testing and 
commissioning. 

  
(2) Dalam hal Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 

berpendapat bahwa pembangunan prasarana 
(2) If the Special Railway Operator believes that the 

construction of the Special Railway 
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Perkeretaapian Khusus tidak akan dapat 
diselesaikan sebelum habisnya masa berlaku Izin 
Pembangunan, maka permohonan perpanjangan 
Izin Pembangunan dapat diajukan kepada 
Otoritas Penanggungjawab oleh Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus. 

infrastructure will not be completed before the 
expiration of the Construction Permit, it may 
apply to the Issuing Authority for and extension 
thereof. 

  
(3) Permohonan atas perpanjangan Izin 

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib diajukan kepada Otoritas 
Penanggungjawab paling lambat [6 (enam)] 
bulan sebelum habisnya masa berlakunya Izin 
Pembangunan, dan wajib disertai dengan 
dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. Laporan terperinci mengenai status dari 

pembangunan prasarana Perkeretaapian 
Khusus, termasuk pekerjaan yang belum 
diselesaikan. 

b. Laporan yang menjelaskan alasan mengenai 
tertundanya pembangunan; dan 

c. Revisi jadwal penyelesaian waktu 
pembangunan. 

(3) A request for extension of the Construction 
Permit referred to in paragraph (1) shall be filed 
with the Issuing Authority no later than [6 (six) 
months] prior to the expiration of the 
Construction Permit, and shall accompanied by 
the following documents: 
a. a detailed report on the of status of 

construction of the Special Railway 
infrastructure, including the work remaining 
to be done; 

b. a report explaining the reasons for the delay 
in construction; and 

c. a revised timetable for completion of all 
construction work. 

  
(4) Otoritas Penanggungjawab wajib memberikan 

tanggapan tertulis terhadap permohonan 
perpanjangan paling lambat [30 (Tiga Puluh)] 
hari kerja setelah diterimanya permohonan yang 
lengkap.  

(4) The Issuing Authority shall respond in writing to 
the request for extension within [30 (thirty)] 
working days after receipt of the completed 
application.  

  
(5) Permohonan perpanjangan yang dilandasi itikad 

baik dan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (3) 
wajib diterima, akan tetapi pemberian 
perpanjangan tersebut tetap tunduk kepada 
syarat-syarat yang wajar sebagaimana 
ditetapkan oleh Otoritas Penanggungjawab.  

(5) A good faith request for extension made in 
compliance with the provisions of paragraph (3) 
shall not be denied, though the extension may 
be subject to reasonable conditions imposed by 
the Issuing Authority.  

  
(6) Penolakan terhadap permohonan perpanjangan 

wajib disertai dengan alasan penolakan yang 
jelas. 

 

(6) Any denial of a request for extension shall be 
accompanied by detailed reasons therefore. 

(7) Perpanjangan Izin Pembangunan yang mengacu 
pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu yang 
dinyatakan di dalam perpanjangan Izin 
Pembangunan tersebut, dimana penentuan 
jangka waktu tersebut wajib 
mempertimbangkan revisi jadwal penyelesaian 
waktu pembangunan, pengujian dan 

(7) The extension of the Construction Permit 
referred to in paragraph (3) shall be valid for the 
period of time indicated therein, which shall 
reasonably take into account the applicant’s 
revised timetable for completion of all 
construction work, testing and commissioning. 
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pengawasan yang diajukan pemohon. 
 
(8) Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat 

mengajukan perpanjangan Izin Pembangunan 
lebih dari satu kali dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 26 ini. 

(8) The Special Railway Operator may apply for 
multiple extensions of the Construction Permit 
in accordance with the provisions of this Article 
26. 

  
BAB IV 

IZIN OPERASI 
CHAPTER IV  

 OPERATING PERMIT  
Pasal 27 Article 27 

  
(1) Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat, 

setiap saat setelah dikeluarkannya Izin 
Pembangunan dan sebelum selesainya 
pembangunan prasarana Perkeretaapian Khusus, 
menyerahkan kepada Otoritas 
Penanggungjawab: 
a. informasi mengenai sistem dan prosedur 

pengoperasian, pemeriksaan, dan 
perawatan prasarana dan sarana 
perkeretaapian khusus; 

b. usulan rencana untuk pengadaan lokomotif 
dan kereta api yang mengacu pada Pasal 365 
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2009; 

c. usulan rencana perekrutan personil yang 
berkualifikasi yang mengacu pada Pasal 365 
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2009; dan 

d. apabila Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus adalah badan hukum yang berbeda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), salinan perjanjian pelayanan transportasi 
antara Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus dan Pengguna Perkeretaapian 
Khusus yang dapat meliputi ketentuan-
ketentuan sehubungan dengan harga yang 
dibayarkan untuk pemberian pelayanan dan 
harus termasuk ketentuan yang menyatakan 
bahwa Perkeretaapian Khusus hanya 
digunakan secara eksklusif untuk 
menyediakan layanan transportasi sebagai 
pendukung dari Kegiatan Pokok Usaha. 

e. Apabila Pengguna Perkeretaapian Khusus 
sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah 
sebuah konsorsium, harus terdapat satu 
perjanjian pelayanan transportasi yang 

(1) A Special Railway Operator may, at any time 
after issuance of the Construction Permit and 
prior to completion of construction of the 
Special Railway infrastructure, submit to the 
Issuing Authority: 
a. the relevant information regarding systems, 

operating procedures, examination and 
maintenance of the special railway 
infrastructure and facilities; 

b. a proposed plan for the procurement of 
rolling stock referred to in Article 365 letter 
a of Government Regulation No. 56 of 2009; 

c. a proposed plan for the recruitment of 
qualified personnel referred to in Article 365 
letter c of Government Regulation No. 56 of 
2009; and 

d. if the Special Railway Operator is a separate 
legal entity referred to in Article 4 paragraph 
(3), a copy of the transportation services 
agreement to be entered into between the 
Special Railway Operator and the Special 
Railway User, which may include a price 
provision for the performance of services, 
and shall include a provision stating that the 
Special Railway shall be used exclusively to 
provide transportation services in support of 
the Principal Business Activities. 

 
 
 
e. If the Special Railway User referred to in letter 

d is a consortium, there shall be a single 
transportation services agreement 
applicable to all consortium members, and 
such agreement shall provide for a fair and 
non-discriminatory allocation of costs and 
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berlaku untuk semua anggota konsorsium 
dan perjanjian tersebut harus memasukkan 
ketentuan mengenai alokasi biaya dan 
pelayanan yang adil dan tidak membedakan 
antara para anggota konsorsium sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 

services among the consortium members in 
compliance with prevailing laws.  

  
(2) Apabila, setelah penilaian dan persetujuan 

sehubungan dengan informasi yang diajukan 
oleh Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas 
Penanggungjawab, setelah berkonsultasi dengan 
Menteri, menetapkan bahwa persyaratan pada 
ayat (1) telah dipenuhi, kecuali sehubungan 
dengan keberhasilan pengujian dan 
commissioning prasarana Perkeretaapian Khusus 
dan pelaksanaan dari rencana pengadaan 
gerbong dan lokomotif yang telah disetujui dan 
perekrutan personil yang berkualifikasi, Otoritas 
Penanggungjawab wajib menerbitkan Izin 
Operasi Prinsip kepada Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus. 

(2) If, upon review and approval of the information 
submitted by the Special Railway Operator 
pursuant to paragraph (1), the Issuing Authority, 
after consultation with the Minister, determines 
that the requirements of paragraph (1) have 
been met, except for the successful testing and 
commissioning of the Special Railway 
infrastructure and implementation of the 
approved plans for the procurement of rolling 
stock and recruitment of qualified personnel, the 
Issuing Authority shall issue to the Special 
Railway Operator an In-Principle Operating 
Approval. 

  
(3) Apabila Izin Operasi Prinsip tidak dapat diberikan 

dengan didasarkan pada informasi yang 
diserahkan oleh Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Otoritas Penanggungjawab, setelah 
berkonsultasi dengan Menteri, wajib 
memberikan pemberitahuan tertulis kepada 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus mengenai 
tambahan informasi yang diperlukan untuk 
penerbitan Izin Operasi Prinsip, dan 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat 
kemudian memberikan informasi tambahan 
yang diminta tersebut kepada Otoritas 
Penanggungjawab. 

(3) If an In-Principle Operating Approval cannot be 
granted on the basis of the information provided 
by the Special Railway Operator pursuant to 
paragraph (1), the Issuing Authority, after 
consultation with the Minister, shall provide the 
Special Railway Operator with a written notice 
setting out the additional information needed 
for the issuance of the In-Principle Operating 
Approval, and the Special Railway Operator may 
thereafter supply the Issuing Authority with such 
additional information. 

  
Pasal 28 Article 28 

(1) Izin Operasi Prinsip, memberikan hak kepada 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus, setelah 
mengajukan permohonan tertulis kepada 
Otoritas Penanggungjawab, untuk memperoleh 
Izin Operasi setelah memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut: 
a. berhasilnya pengujian dan pengawasan atas 

prasarana Perkeretaapian Khusus sesuai 

(1) An In-Principle Operating Approval gives the 
Special Railway Operator, upon written request 
to the Issuing Authority, the right to obtain an 
Operating Permit subject to fulfillment of the 
following conditions: 
a. successful testing and commissioning of the 

Special Railway infrastructure in accordance 
with the testing and commissioning program 
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dengan program pengujian dan pengawasan 
yang sebelumnya telah diajukan oleh 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dan 
telah mendapatkan persetujuan sebagai 
bagian dari Izin Pembangunan; 

b. telah dilaksanakannya rencana pengadaan 
lokomotif dan gerbong sebagaimana yang 
sebelumnya telah diajukan dan disetujui 
menurut ketentuan Pasal 27; dan 

c. telah dilaksanakannya rencana perekrutan 
personil yang berkualifikasi yang 
sebelumnya telah diajukan dan disetujui 
menurut ketentuan Pasal 27. 

previously submitted by the Special Railway 
Operator and approved as part of the 
Construction Permit; 

b. successful implementation of the rolling 
stock procurement plan previously 
submitted and approved pursuant to Article 
27; and 

c. successful implementation of the qualified 
personnel recruitment plan previously 
submitted and approved pursuant to Article 
27. 

  
(2) Permohonan tertulis yang dimaksud pada ayat 

(1) wajib disertai dengan dokumen-dokumen 
yang menyatakan telah dipenuhinya setiap 
syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b 
dan c.  

(2) A written request referred to in paragraph (1) 
shall be accompanied by documents establishing 
the fulfillment of each of the conditions referred 
to paragraph (1) letters a, b and c. 

  
(3) Apabila Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 

adalah badan usaha yang berbeda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), permohonan 
tertulis wajib menyertakan salinan perjanjian 
yang telah ditandatangani sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan ini.  
 
[NDT: Ketentuan ini harus diklarifikasi dan 
dikembangkan lebih lanjut oleh Ditjenka.] 

(3) If the Special Railway Operator is a separate 
legal entity referred to in Article 4 paragraph (3), 
the written request shall also include a fully 
executed copy of the agreement referred to in 
Article 27 paragraph (1) letter d of this 
Regulation. 
 
 
[NDT: This provision should be further clarified 
and expanded by DGR.] 

  
(4) Pemenuhan atas setiap syarat yang dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a, b dan c wajib diverifikasi 
oleh Otoritas Penanggungjawab paling lambat 
[90 hari] sejak diajukannya permohonan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Compliance with each of the conditions referred 
to in paragraph (1) letters a, b and c shall be 
verified by the Issuing Authority within [90 days] 
of submission of the written request referred to 
in paragraph (1). 

  
(5) Apabila Otoritas Penanggungjawab menegaskan 

bahwa setiap persyaratan yang dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a, b dan c telah dipenuhi, Otoritas 
Penanggungjawab wajib menerbitkan Izin 
Operasi. 

(5) If the Issuing Authority confirms that each of the 
conditions referred to in paragraph (1) letters a, 
b and c have been fulfilled, the Issuing Authority 
shall issue the Operating Permit. 

  
(6) Apabila Otoritas Penanggungjawab (setelah 

berkonsultasi dengan Direktur Jenderal) 
membutuhkan tambahan informasi yang terkait 
dengan teknis, keselamatan atau operasional 

(6) If the Issuing Authority (after consultation with 
the Director General) requires additional 
technical, safety or operational information from 
the Special Railway Operator, it shall directly 
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dari Penyelenggara Perkeretaapian Khusus, 
maka Otoritas Penanggungjawab wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus yang 
menyatakan tambahan informasi yang 
dibutuhkan (dengan salinannya kepada Direktur 
Jenderal), dan Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus dapat setelahnya memberikan tambahan 
informasi tersebut kepada Otoritas 
Penanggungjawab. 

provide the Special Railway Operator with a 
written notice setting out the additional 
information needed (with copy to the Director 
General), and the Special Railway Operator may 
thereafter supply the Issuing Authority with such 
additional information. 

  
(7) Apabila Otoritas Penanggungjawab menentukan 

bahwa salah satu atau lebih dari persyaratan 
yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b atau c 
belum dipenuhi, Otoritas Penanggungjawab, 
wajib mengirim pemberitahuan tertulis kepada 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus yang 
menyatakan alasan spesifik atas penentuan 
tersebut dan Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus dapat setelahnya melengkapi atau 
mengajukan kembali permohonannya kepada 
Otoritas Penanggungjawab. 

(7) If the Issuing Authority determines that one or 
more of the conditions referred to in paragraph 
(1) letters a, b or c have not yet been fulfilled, 
the Issuing Authority shall send the Special 
Railway Operator a written notice stating the 
specific reasons for the determination, and the 
Special Railway Operator may thereafter 
supplement or re-submit its application to the 
Issuing Authority. 

  
Pasal 29 Article 29  

  
(1) Apabila Kegiatan Pokok Usaha yang dilayani oleh 

Perkeretaapian Khusus hanya boleh 
dilaksanakan untuk periode waktu tertentu, 
maka Izin Operasi akan habis masa berlakunya 
pada saat Kegiatan Pokok Usaha tidak lagi dapat 
dilaksanakan (dengan memperhatikan setiap 
perpanjangan atau pembaharuan dari otoritas 
yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pokok 
Usaha berdasarkan peraturan perundang-
undangan). 

(1) If the Principal Business Activities served by the 
Special Railway may only be carried out for a 
limited period of time, the Operating Permit 
shall expire when the Principal Business 
Activities can no longer be carried out (taking 
into account all permitted extensions or 
renewals of the authority under which the 
Principal Business Activities are carried out 
under prevailing laws). 

  
(2) Apabila Kegiatan Pokok Usaha yang dilayani oleh 

Perkeretaapian Khusus dapat terus dilaksanakan 
tanpa batas waktu, maka Izin Operasi berlaku 
untuk jangka waktu setidaknya [20 tahun], dan 
dapat diperpanjang setelahnya, dengan 
ketentuan: 
a. tetap tunduknya Penyelenggara 

Perkeretaapian Khusus kepada ketentuan-
ketentuan dari Izin Operasi; dan 

b. dilanjutkannya penyelenggaraan Kegiatan 
Pokok Usaha yang dilayani oleh 

(2) If the Principal Business Activities served by the 
Special Railway may be continue indefinitely, the 
Operating Permit shall remain in effect for a 
minimum period of [20 years], and may be 
extended thereafter, subject only to: 
a. the Special Railway Operator’s continued 

compliance with the terms of the Operating 
Permit; and 

b. the continued operation of the Principal 
Business Activities served by the Special 
Railway. 
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Perkeretaapian Khusus. 
 
[NTD: Jangka waktu keberlakuan Izin Operasi 
seharusnya termasuk periode pembayaran 
kembali dana pinjaman yang digunakan untuk 
mendanai pembangunan Perkeretaapian 
Khusus.] 

 
 
[NTD: The validity period of the Operating 
Permit should at least cover the repayment 
period of the senior debt used to finance the 
construction of the Special Railway.] 

  
(3) Penyelenggara Perkeretaapian Khusus wajib 

mengajukan permohonan tertulis kepada 
Otoritas Penanggungjawab untuk perpanjangan 
Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atau ayat (2), atau memberikan usulan 
penggunaan prasarana Perkeretaapian Khusus 
dan lokomotif dan gerbong, kepada Otoritas 
Penanggungjawab, selambat-lambatnya [3 
tahun] sebelum habisnya masa berlaku Izin 
Operasi.  
 
[Catatan untuk pembahasan: Usulan 
penggunaan dapat termasuk (contohnya) 
penjualan atas prasarana dan/atau lokomotif 
dan gerbong kepada operator swasta pihak 
ketiga atau kepada Badan Usaha Milik Negara, 
perubahan status Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus menjadi penyelenggara 
Perkeretaapian Umum, atau bahkan (apabila 
memungkinkan) penjualan hak atas 
tanah/lahan untuk pengembangan kembali.] 

(3) No later than [3 years] prior to the expiration of 
an Operating Permit, the Special Railway 
Operator shall either submit a written request to 
the Issuing Authority for an extension of the 
Operating Permit pursuant to paragraph (1) or 
paragraph (2), or provide the Issuing Authority 
with a plan for the proposed future use of the 
Special Railway infrastructure and rolling stock.  
 
 
 
[NTD: The proposed plan can include (for 
instance) the sale of infrastructure and/or 
rolling stock to a private third party operator or 
to a State-owned entity, the conversion of the 
Special Railway Operator into a public railway 
operator, or even (where appropriate) the sale 
of the underlying land or land rights for re-
development.] 

  
(4) Usulan yang dimaksud pada ayat (3) harus 

mendapatkan persetujuan Otoritas 
Penanggungjawab, setelah melakukan konsultasi 
dengan Menteri, dan dengan memperhatikan 
rencana induk Perkeretaapian nasional, provinsi 
dan lokal. 

(4) A plan referred to in paragraph (3) shall be 
subject to approval by the Issuing Authority, 
upon consultation with the Minister, and taking 
into account the national, provincial and local 
railway master plans. 

  
(5) Usulan yang telah disetujui oleh Otoritas 

Penanggungjawab berdasarkan ketentuan pada 
ayat (4) tidak boleh berupa usulan 
pengambilalihan hak atas properti atau 
kepentingan suatu pihak tanpa adanya 
kompensasi yang layak sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 

(5) A plan approved by the Issuing Authority in 
accordance with paragraph (4) shall not deprive 
private parties of property rights or interests 
without just compensation in accordance with 
prevailing laws. 

  
(6)  Permohonan tertulis untuk perpanjangan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
(6)  A written request for an extension referred to in 

paragraph (3) must be accompanied by updated 



LAMPIRAN 

 46 

disertai dengan informasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), yang telah 
diperbaharui (selain kajian kelayakan rancang 
bangun). 

versions of the information referred to in Article 
4 paragraph (3) (other than the engineering 
feasibility study). 

 
(7)  Jangka waktu Izin Operasi dapat disesuaikan 

pada saat perpanjangan, dengan 
memperhatikan isi dari informasi yang telah 
diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6).  

(7)  The terms of the Operating Permit may be 
adjusted at the time of the extension, based on 
the results of the updated information referred 
to paragraph (6). 

  
Pasal 30 Article 30 

  
(1) Apabila Kegiatan Usaha Pokok yang dilayani oleh 

Perkeretaapian Khusus dialihkan oleh Pengguna 
Perkeretaapian Khusus kepada badan hukum 
lainnya, maka Izin Operasi dapat langsung 
dialihkan kepada pihak yang melakukan 
pengambilalihan Kegiatan Usaha Pokok atau 
kepada badan hukum berbeda lainnya yang 
memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini. 

(1) If the Principal Business Activities served by the 
Special Railway are transferred by the Special 
Railway User to another legal entity, the 
Operating Permit may be transferred directly to 
the acquirer of the Principal Business Activities 
or to a separate legal entity meeting the 
requirements of this Regulation. 

  
(2) Pengalihan yang dimaksud pada ayat (1) wajib 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 
Menteri, yang mana persetujuan tersebut 
tergantung kepada pemenuhan syarat yang 
dimaksud dalam Pasal 365 huruf b dan c 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 
oleh calon pengambil alih, serta syarat-syarat 
lainnya seperti syarat teknis, keselamatan dan 
operasional yang secara wajar dapat diterapkan 
oleh Menteri. 

(2) The transfer referred to in paragraph (1) shall be 
subject to the prior approval of the Minister, 
which approval shall be conditional upon 
fulfillment, by the proposed transferee, of the 
conditions set out in Article 365 letters b and c 
of Government Regulation No. 56 of 2009, as 
well as such other technical, safety and 
operational requirements as the Minister may 
reasonably impose. 

  
(3). Pengalihan yang dimaksud pada ayat (1) wajib 

pula memperhatikan hak-hak pengguna 
prasarana Perkeretaapian Khusus lainnya yang 
timbul dari perjanjian interkoneksi yang sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

(3) The transfer referred to in paragraph (1) shall 
also be subject to the contractual rights of other 
users of the Special Railway infrastructure 
pursuant to interconnection agreements 
entered into in accordance with the provisions 
of this Regulation. 

 
Pasal 31 

 

 
Article 31 

(1) Izin Operasi dapat dicabut oleh Otoritas 
Penanggungjawab: 
a. sebagai tindak lanjut atas terhentinya 

Kegiatan Pokok Usaha yang dilaksanakan 
dengan Perkeretaapian Khusus; 

b. atas keputusan tertulis dari Menteri yang 

(1) An Operating Permit may be terminated by the 
Issuing Authority: 
a. following the permanent cessation of the 

Principal Business Activities served by the 
Special Railway; 

b. upon a written determination by the 
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menyatakan bahwa Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus melakukan 
pelanggaran material atau pelanggaran yang 
terus-menerus terhadap ketentuan dalam 
Izin Operasi atau peraturan pelaksana 
lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian; atau 

c. atas permohonan tertulis dari 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus. 

d. Apabila Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus adalah badan hukum yang berbeda 
sebagaimana dimaksud pada huruf Pasal 4 
ayat 3 huruf c, permohonan tertulis harus 
disetujui secara tertulis oleh Pengguna 
Perkeretaapian Khusus (atau oleh setiap 
anggota konsorsium dalam hal Pengguna 
Perkeretapian Khusus berbentuk 
konsorsium).  

Minister that the Special Railway Operator is 
in material or persistent violation of the 
terms of the Operating Permit or any 
implementing regulation promulgated under 
Law No. 23 of 2007 on Railways; or 

c. upon the written request of the Special 
Railway Operator.  

d. If the Special Railway Operator referred to in 
letter c is a separate legal entity referred to 
in Article 4 paragraph (3) of this Regulation, 
the written request must also be approved 
in writing by the Special Railway User (or by 
each consortium member if the Special 
Railway User is a consortium). 

  

  
(2) Sebelum dilakukan pencabutan izin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c, 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus wajib 
menyerahkan usulan penggunaan prasarana 
Perkeretaapian Khusus serta lokomotif dan 
gerbong di masa yang akan datang, yang 
mengacu pada ketentuan dalam Pasal 29 ayat 
(3), dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) dan 
(5) juga berlaku secara mutatis mutandis. 

(2) Prior to any termination referred to in paragraph 
(1) letters a or c, the Special Railway Operator 
shall submit to the Issuing Authority a plan for 
the future use of the Special Railway 
infrastructure and rolling stock referred to in 
Article 29 paragraph (3), and the provisions of 
Article 29 paragraphs (4) and (5) shall apply, 
mutatis mutandis. 

  
(3)  Sebelum menentukan apakah Penyelenggara 

Perkeretaapian Khusus melakukan pelanggaran 
material atau pelanggaran yang terus-menerus 
terhadap ketentuan dalam Izin Operasi 
sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b, 
Menteri wajib memberikan Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus [dua] peringatan tertulis, 
dengan masa tenggang masing-masing 
setidaknya [30 hari kerja], untuk memberikan 
kesempatan bagi Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus menanggapi hal-hal yang menjadi 
perhatian Menteri, dan memperbaiki 
kekurangan yang ada. Menteri berhak untuk 
mengurangi atau meniadakan masa tenggang 
yang berlaku apabila terdapat pelanggaran 
material yang mengandung risiko terhadap 
kesehatan atau keselamatan manusia. 

(3) Before determining that the Special Railway 
Operator is in material or persistent violation of 
the terms of the Operating Permit under 
paragraph (1) letter b, the Minister shall give the 
Special Railway Operator [two] written 
warnings, each with a grace period of at least 
[30 working days], to enable the Special Railway 
Operator reasonably to respond the Minister’s 
concerns and correct any noted deficiencies. The 
Minister may reduce or eliminate the applicable 
grace period in the event of a material violation 
that poses a risk to human health and safety. 
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[Penjelasan: Masa tenggang harus diberikan 
dengan wajar dengan memperhatikan dasar 
dari kekurangan-kekurangan yang ada dan 
waktu yang diperlukan untuk memperbaiki 
masalah yang ada.] 

 
 
[Elucidation: The grace period should be 
reasonable in light of the nature of the 
deficiency and the time reasonably needed to 
correct the problem.] 

  
(4) Setiap peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) wajib menyatakan 
rincian pelanggaran yang dimaksud oleh 
Menteri, serta tindakan yang harus dilakukan 
oleh Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 
untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 

(4) Each of the written warnings referred to in 
paragraph (3) shall set out the details of each 
violation noted by the Minister and the action 
required by the Special Railway Operator to 
correct the deficiency. 

  
(5) Dalam hal terjadinya penghentian Izin Operasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Otoritas 
Penanggungjawab wajib mengambil tindakan-
tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga 
hak-hak pengguna prasarana Perkeretaapian 
Khusus lainnya yang timbul akibat adanya 
perjanjian interkoneksi yang sesuai dengan 
ketentuan dalam Bab V Peraturan ini. 

(5) In the event of a termination of the Operating 
Permit referred to in paragraph (1), the Issuing 
Authority shall take reasonable measures to 
preserve the contractual rights of other users of 
the Special Railway infrastructure pursuant to 
interconnection agreements entered into in 
accordance with the provisions of Chapter V of 
this Regulation. 
 

(6) Dalam hal terjadinya pencabutan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Otoritas 
Penanggungjawab, setelah berunding dengan 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dan 
Menteri, wajib menyusun usulan penggunaan 
prasarana Perkeretaapian Khusus di masa yang 
akan datang, dengan memperhatikan rencana 
induk nasional, provinsi dan daerah. Usulan 
tersebut tidak boleh berupa usulan 
pengambilalihan hak atas properti atau 
kepentingan suatu pihak tanpa adanya 
kompensasi yang layak sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 

(6) In the event of a termination referred to in 
paragraph (1) letter b, the Issuing Authority, 
after conferring with the Special Railway 
Operator and the Minister, shall prepare a plan 
for the future use of the Special Railway 
infrastructure taking into account the national, 
provincial and local railway master plans. Such 
plan shall not deprive private parties of property 
rights or interests without just compensation in 
accordance with prevailing laws. 

  
Pasal 32 Article 32 

  
(1) Dalam hal terjadinya penghentian sementara 

Kegiatan Pokok Usaha, Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus wajib memberitahukan 
kepada Otoritas Penanggungjawab perkiraan 
jangka waktu penghentian tersebut. 

(1) In the event of a temporary cessation of the 
Principal Business Activities, the Special Railway 
Operator shall notify the Issuing Authority of the 
anticipated duration of the cessation. 

  
(2) Selama penghentian sementara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara 
(2) During a temporary cessation referred to in 

paragraph (1), the Special Railway Operator shall 
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Perkeretaapian Khusus wajib untuk terus 
mengoperasikan dan memelihara prasarana 
Perkeretaapian Khusus, dan menjaga hak-hak 
pengguna prasarana Perkeretaapian Khusus 
lainnya yang timbul akibat adanya perjanjian 
interkoneksi sesuai dengan ketentuan dalam Bab 
V Peraturan ini. 

continue to operate and maintain the Special 
Railway infrastructure, and the contractual rights 
of other users of the Special Railway 
infrastructure pursuant to interconnection 
agreements entered into in accordance with the 
provisions of Chapter V of this Regulation shall 
be maintained. 

  
Pasal 33 Article 33 

  
(1) Pemilik Izin Operasi wajib:  

a. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 dan 
peraturan pelaksananya; 

b. mematuhi peraturan yang terkait dengan 
kelestarian lingkungan hidup; 

c. tetap bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus; 
dan 

d. menyerahkan laporan tahunan kepada 
Otoritas Penanggungjawab; dan 

e. mematuhi peraturan yang terkait dengan 
tenaga kerja sehingga setiap penerimaan 
karyawan didasarkan pada karakter dan 
kemampuan dan tidak berdasarkan latar 
belakang suku, usia dan jenis kelamin.  

(1) The holder of an Operating Permit shall:  
a. comply with the terms of Law No. 23 of 2007 

and its implementing regulations; 
b. comply with legislations in the field of 

environmental conservation; 
c. remain responsible for the operation of the 

Special Railway;  
d. submit annual reports to the Issuing 

Authority; and 
e. comply with legislation in relation to 

manpower as so that any hiring shall be 
based on character and abilities, not such 
things as ethnic background, age, 
sexual/gender orientation. 

  
(2) Tanggung jawab atas penyelenggaraan 

Perkeretaapian Khusus, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, termasuk:  
a. tanggung jawab atas penyelenggaraan dan 

pemeliharaan prasarana Perkeretaapian 
Khusus; 

b. tanggung jawab atas personil yang 
mengoperasikan dan memelihara prasarana 
Perkeretaapian Khusus; 

c. tanggung jawab atas awak dan personil 
lainnya yang mengoperasikan lokomotif dan 
gerbong atau fasilitas Stasiun lainnya; dan 

d. tanggung jawab atas kehilangan yang 
diderita oleh pihak ketiga akibat 
penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus. 

(2) Responsibility for the operation of a Special 
Railway, as referred to in paragraph (1) letter c, 
includes:  
a. responsibility for the operation and 

maintenance of the Special Railway 
infrastructure; 

b. responsibility for the personnel who operate 
and maintain the Special Railway 
infrastructure; 

c. responsibility for the crew and other 
personnel who operate the rolling stock or 
any Station facility; and 

d. responsibility for any losses suffered by third 
parties arising out of the operation of the 
Special Railway. 

  
(3) Tanggung jawab atas personil dan awak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b 
dan c termasuk kewajiban untuk menyediakan 
asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-

(3) Responsibility for the personnel and crew 
referred to in paragraph (2) letters b and c 
includes the obligation to provide insurance in 
accordance with prevailing laws. 
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undangan yang berlaku.  
  
(4) Laporan tahunan yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf d harus mengandung data mengenai: 
a. jumlah kereta yang beroperasi; 
b. frekuensi perjalanan kereta; 
c. kapasitas lalu lintas; 
d. gangguan pelayanan; 
e. kecelakaan; 
f. pemeriksaan dan pemeliharaan prasarana 

Perkeretaapian Khusus serta lokomotif dan 
gerbong; 

g. catatan pengujian kelaikan prasarana 
Perkeretaapian Khusus serta lokomotif dan 
kereta api; dan 

h. catatan mengenai sumber daya manusia, 
termasuk kualifikasi dan catatan pelatihan. 

(4) The annual report referred to in paragraph (1) 
letter d must at least contain data regarding: 
a. the number of trains operated; 
b. frequency of train travel; 
c. traffic capacity; 
d. interruptions in service; 
e. accidents; 
f. inspections and maintenance for Special 

Railway infrastructure and rolling stock; 
g. railworthiness testing records for Special 

Railway infrastructure and rolling stock; and 
h. human resources records, including 

qualifications and training records. 
 

  
BAB V 

INTERKONEKSI PERKERETAAPIAN KHUSUS  
Pasal 34 

CHAPTER V 
INTERCONNECTION OF SPECIAL RAILWAYS 

Article 34 
  
(1) Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat, 

dengan persetujuan Menteri, melakukan 
perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara 
kereta api lainnya. 
 

(1) A Special Railway Operator may, subject to 
approval by the Minister, enter into 
interconnection agreements with other railway 
operators. 

 
  
(2) Dalam hal Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
badan hukum yang berbeda sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) maka perjanjian 
interkoneksi harus mendapat persetujuan dari 
Pengguna Perkeretaapian Khusus (atau oleh 
setiap anggota konsorsium dalam hal Pengguna 
Perkeretaapian Khusus berbentuk konsorsium). 

(2) If the Special Railway Operator referred to in 
paragraph (1) is a separate legal entity referred 
to in Article 4 paragraph (3) of this Regulation, 
the interconnection agreement must also be 
approved by the Special Railway User (or by each 
consortium member if the Special Railway User 
is a consortium). 

  
(3) Permohonan persetujuan yang dimaksud dalam 

ayat (1) wajib disertai dengan seluruh informasi 
teknis terkait yang diminta oleh Menteri untuk 
memastikan keselamatan dan keamanan dari 
usulan interkoneksi tersebut.  

(3) A request for approval referred to in paragraph 
(1) must include all relevant technical 
information requested by the Minister to ensure 
the safety and security of the proposed 
interconnection.  

  
(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat mengandung ketentuan-ketentuan yang 
memperbolehkan Penyelenggaran 
Perkeretaapian Khusus untuk: 

(4) An agreement referred to in paragraph (1) may 
contain provisions allowing a Special Railway 
Operator to: 
a. access the infrastructure of the other railway 
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a. mengakses prasarana penyelenggara 
perkeretaapian lainnya (dan prasarana 
lainnya yang mana penyelenggara 
perkeretaapian lainnya tersebut memiliki 
hak untuk mengaksesnya) dengan tujuan 
menyediakan layanan untuk mendukung 
Kegiatan Pokok Usaha; 

b. mengatur agar supaya penyelenggara 
perkeretaapian lainnya (apabila merupakan 
perkeretaapian umum) untuk menyediakan 
layanan transportasi untuk mendukung 
Kegiatan Pokok Usaha dengan menggunakan 
prasarana kereta api dari penyelenggara 
kereta lainnya tersebut maupun prasarana-
prasarana lainnya yang mana penyelenggara 
perkeretaapian lainnya tersebut memiliki 
hak untuk mengaksesnya; dan 

c. memberikan hak akses untuk menggunakan 
prasarana Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus bagi penyelenggara perkeretaapian 
lainnya untuk tujuan apapun yang sesuai 
dengan usaha penyelenggara perkeretaapian 
lainnya tersebut. 

operator (and any other infrastructure to 
which the other railway operator has access 
rights) for the purpose of providing services 
in support of the Principal Business 
Activities; 

b. arrange for the other railway operator (if it is 
a public railway operator) to provide 
transportation services in support of the 
Principal Business Activities over the other 
railway’s infrastructure and any other 
infrastructure to which the other railway 
operator has access rights; and 

c. grant the other railway operator the right to 
access the Special Railway Operator’s 
infrastructure for any purpose consistent 
with the other railway operator’s business. 

 

  
(5) Apabila penyelenggara perkeretaapian lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
penyelenggara perkeretaapian umum, maka: 
a. perjanjian sebagaimana yang disebutkan 

pada ketentuan ayat (1) dapat 
memperbolehkan penyelenggara 
perkeretaapian umum untuk mengakses 
prasarana Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus untuk mengoperasikan layanan 
perkeretaapian umum, sepanjang prasarana 
yang ada telah memenuhi seluruh standar 
keselamatan dan standar teknis lainnya 
untuk perkeretaapian umum; dan 

b. segala penggunaan prasarana umum oleh 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus juga 
harus tunduk kepada seluruh standar 
keselamatan dan standar teknis 
perkeretaapian umum, begitu juga dengan 
peraturan Kementerian terkait mengenai 
perjanjian interkoneksi perkeretaapian 
umum. 

(5) If the other railway operator referred to in 
paragraph (1) is a public railway operator: 
a. the agreement referred to in paragraph (1) 

may allow the public railway operator to 
access the Special Railway Operator’s 
infrastructure to operate a public railway 
service, provided that such infrastructure 
meets all applicable safety and other 
technical standards for public railways; and 

 
 
 
 
 
b. any use of the public railway’s infrastructure 

by the Special Railway Operator must also 
comply with all applicable safety and other 
technical standards for public railways, as 
well as Ministerial regulations regarding 
interconnection agreements with public 
railways. 

  
(6) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (6) The agreement referred to in paragraph (1) shall 
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wajib mengatur mengenai pembagian biaya yang 
wajar di antara pengguna prasarana bersama.  

provide for a fair allocation of costs among the 
users of any shared infrastructure.  

  
(7) Biaya akses atas penggunaan segala prasarana 

perkeretaapian umum oleh Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus harus sesuai dengan 
peraturan dan perundangan yang berlaku di 
bidang perkeretaapian umum. 

(7) Access charges for the use of any public railway 
infrastructure by the Special Railway Operator 
shall be in accordance with prevailing laws and 
regulations regarding public railways. 

  
(8) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tidak boleh mengubah sifat dari Perkeretaapian 
Khusus, dan Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus tetap bertanggung jawab untuk 
memelihara dan mengoperasikan prasarana 
serta lokomotif dan gerbongnya berdasarkan 
ketentuan yang dinyatakan di dalam Izin 
Operasi, dan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 
serta peraturan pelaksananya. 

(8) The agreement referred to in paragraph (1) shall 
not change the nature of the Special Railway, 
and the Special Railway Operator shall remain 
responsible for maintaining and operating its 
infrastructure and rolling stock in accordance 
with the terms of the Operating Permit, and in 
accordance with Law No. 23 of 2007 regarding 
Railways and its implementing regulations. 

 

  
Article 35 Article 35 

  
(1) Apabila usulan interkoneksi sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) memerlukan 
perpanjangan atas jalur Perkeretaapian Khusus, 
permohonan atas perjanjian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat dibuat 
bersamaan dengan pengajuan perpanjangan 
jalur Perkeretaapian Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a.  

(1) If the proposed interconnection referred to in 
Article 34 paragraph (1) requires an expansion of 
the length of the Special Railway line, the 
request for an agreement referred to in Article 
34 paragraph (1) may be made at the same time 
as an application for expansion of the Special 
Railway referred to in Article 37 paragraph (1) 
letter a.  

 
  
(2) Dalam situasi tersebut, sebagai tambahan atas 

persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(2), Penyelenggara Perkeretaapian Khusus wajib 
menyertakan segala informasi yang dibutuhkan 
sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 34 
ayat (1), termasuk salinan atas usulan perjanjian, 
serta pernyataan dari penyelenggara 
perkeretaapian lainnya yang menyatakan 
keinginannya untuk ikut dalam usulan perjanjian 
tersebut. 

(2)  In such case, in addition to the requirement 
referred to in Article 37 paragraph (2), the 
Special Railway Operator shall include all 
necessary information referred to in Article 34 
paragraph (1), including a copy of the proposed 
agreement, along with a statement from the 
other railway operator confirming that it is 
willing to enter into the proposed agreement. 

  
(3) Permohonan atas perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat dibuat 
oleh pemohon Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus bersamaan dengan pengajuan 

(3) A request for an agreement referred to in Article 
34 paragraph (1) may be made by a proposed 
Special Railway Operator at the same time as an 
application for In-Principal Approval referred to 
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Persetujuan Izin Prinsip sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 4. Dalam hal tersebut, 
sebagai tambahan dari dokumen-dokumen 
pendukung dari permohonan yang telah 
diajukan kepada Otoritas Penanggungjawab dan 
sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat 
(2), pemohon Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus wajib mengajukan kepada Menteri 
(dengan salinan kepada Otoritas 
Penanggungjawab) segala informasi yang 
diperlukan menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1), 
termasuk salinan atas usulan perjanjian, serta 
pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian 
lainnya yang menyatakan keinginannya untuk 
ikut dalam usulan perjanjian tersebut. 

in Article 4. In such case, in addition to the 
application materials submitted to the Issuing 
Authority and referred to in Article 4 paragraph 
(2), the proposed Special Railway Operator shall 
submit to the Minister (with copy to the Issuing 
Authority) all necessary information referred to 
in Article 34 paragraph (1), including a copy of 
the proposed agreement, along with a 
statement from the other railway operator 
confirming that it is willing to enter into the 
proposed agreement. 

 

  
Pasal 36 Article 36 

  
(1) Menteri, dalam mempertimbangkan untuk 

memberikan persetujuan atau memberikan 
penolakan atas perjanjian sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), wajib 
memastikan terlebih dahulu kepatuhan terhadap 
syarat dan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan 
ini. 

(1) In considering whether to approve an agreement 
referred to in Article 34 paragraph (1), the 
Minister shall first ensure compliance with the 
terms and conditions of Article 34 of this 
Regulation. 

  
(2) Apabila Menteri memutuskan bahwa usulan 

perjanjian tidak mematuhi syarat dan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Menteri 
wajib memberitahukan kepada Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus, mengenai alasan spesifik 
yang mendasari keputusan tersebut, dan 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat 
setelahnya mengajukan kembali perjanjian yang 
telah direvisi kepada Menteri untuk disetujui.  

(2) If the Minister determines that the proposed 
agreement does not comply with the terms and 
conditions of Article 34, the Minister shall notify 
the Special Railway Operator, setting out the 
specific reasons for the determination, and the 
Special Railway Operator may thereafter re-
submit a revised agreement to the Minister for 
approval.  

 
  
(3) Apabila Menteri memutuskan bahwa usulan 

perjanjian telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Menteri 
wajib memberitahukan Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus, dan Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus wajib setelahnya 
melakukan pemberitahuan publik atas usulan 
perjanjian tersebut, untuk diumumkan dalam 
surat kabar nasional.  

(3) If the Minister determines that the proposed 
agreement complies with the provisions of 
Article 34, the Minister shall notify the Special 
Railway Operator, and the Special Railway 
Operator shall thereafter cause a public notice of 
the proposed agreement to be published in a 
nationally circulated newspaper.  

 

  
(4) Pengumuman kepada publik sebagaimana (4) The public notice referred to in paragraph (3) 
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dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan 
kesempatan kepada pihak yang memiliki 
kepentingan untuk menyatakan keberatan atas 
usulan perjanjian paling lambat 30 hari dari 
tanggal pengumuman tersebut.  

shall provide an opportunity for any interested 
person to object to the proposed agreement 
within a period of 30 days from the date of the 
public notice.  

 
  
(5) Setiap keberatan wajib dinyatakan secara tertulis 

kepada Menteri, dengan salinannya kepada 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus, dan wajib 
menyatakan nama dari pihak yang menyatakan 
keberatan dan alasan mengajukan keberatan. 

(5) All objections shall be made in writing to the 
Minister, with copy to the Special Railway 
Operator, and shall state the name of the 
objector and the basis for the objection. 

  
(6) Apabila tidak ada keberatan yang diterima oleh 

Menteri selama periode yang dimaksud pada 
ayat (4), perjanjian tersebut wajib untuk 
disetujui. 

(6) If no objection has been received by the Minister 
within the period referred to in paragraph (4), 
the agreement shall be approved. 

  
(7) Apabila satu atau lebih keberatan diterima oleh 

Menteri selama periode yang dimaksud pada 
ayat (4), Menteri dapat, setelah 
mempertimbangkan setiap keberatan: 
a. menyetujui usulan perjanjian; 
b. menyetujui usulan perjanjian dengan syarat-

syarat tertentu; 
c. menolak usulan perjanjian; or 
d. meneruskan satu atau lebih keberatan 

kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha) untuk pertimbangan lebih lanjut.  

(7) If one or more objections have been received by 
the Minister within the period referred to in 
paragraph (4), the Minister may, after 
considering each objection: 
a. approve the proposed agreement; 
b. approve the proposed agreement subject to 

conditions; 
c. reject the proposed agreement; or 
d. refer one or more objections to the KPPU 

(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) for 
further consideration. 

  
(8) Keputusan untuk menolak usulan perjanjian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c 
atau untuk menyetujui usulan perjanjian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 
tidak boleh dikeluarkan sebelum memberikan 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 
kesempatan untuk menanggapi secara tertulis 
keberatan yang diterima oleh Menteri. 

(8) A decision to reject a proposed agreement 
pursuant to paragraph (6) letter c or to approve 
a proposed agreement subject to conditions 
pursuant to paragraph (6) letter b shall not be 
made before giving the Special Railway Operator 
an opportunity to respond in writing to the 
objections received by the Minister. 

 
  
(9) Keputusan untuk meneruskan satu atau lebih 

keberatan kepada KPPU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf d wajib dikeluarkan hanya 
apabila Menteri memutuskan bahwa keberatan 
tersebut memunculkan permasalahan yang 
berada dalam kewenangan KPPU menurut 
ketentuan peraturan dan perundangan yang 
berlaku.  

(9) A decision to refer one or more objections to the 
KPPU pursuant to paragraph (6) letter d shall be 
made only if the Minister determines that such 
objections raise issues falling within the 
competence of the KPPU under prevailing laws 
and regulations.  
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(10) Dalam hal Menteri meneruskan keberatan 
kepada KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat 
9, permohonan Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus harus ditangguhkan sementara 
menunggu keputusan dari KPPU. 

(10) In such case, the Special Railway Operator’s 
application shall be held in abeyance pending 
the decision of the KPPU. 

  
BAB VI 

PERLUASAN ATAU PERBAIKAN PERKERETAAPIAN 
KHUSUS 

CHAPTER VI 
EXPANSION OR IMPROVEMENT OF SPECIAL 

RAILWAYS 
 

Pasal 37 Article 37 
  

(1) Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat, 
selama jangka waktu Izin Operasi, mengajukan 
izin untuk: 
a. memperpanjang jalur Perkeretaapian 

Khusus; dan/atau; 
b. memperbaiki dan meningkatkan Stasiun 

yang telah ada atau menambah Stasiun. 

(1) A Special Railway Operator may, during the term 
of the Operating Permit, apply for a permit to: 
a. expand the length of the Special Railway 

line; and/or 
b. improve existing Stations or add additional 

Stations. 

  
(2) Permohonan perluasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a wajib diajukan kepada 
Otoritas Penanggungjawab terkait sebagaimana 
diatur dalam Pasal 14, dan persyaratan untuk 
Persetujuan Prinsip dan Izin Pembangunan yang 
dimaksud dalam Bab II dan III Peraturan ini 
berlaku mutatis mutandis. 

(2) A request for expansion referred to in paragraph 
(1) letter a shall be submitted to the relevant 
Issuing Authority as set out in Article 14, and 
shall follow, mutatis mutandis, the requirements 
for an In-Principle Approval and Construction 
Permit referred to in Chapters II and III of this 
Regulation. 

 
  
(3) Apabila Otoritas Penanggungjawab untuk 

perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berbeda dari Otoritas Penanggungjawab 
untuk Izin Operasi Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus, kewenangan atas Izin 
Operasi wajib dialihkan kepada Otoritas 
Penanggungjawab untuk perluasan setelah 
dikeluarkannya Persetujuan Prinsip untuk 
perluasan, dan Otoritas Penanggungjawab untuk 
Izin Operasi Penyelenggara Perkeretaapian 
Khusus tidak diwajibkan untuk menyetujui 
pemberian Persetujuan Prinsip untuk usulan 
perpanjangan. 

(3) If the Issuing Authority for the expansion 
referred to in paragraph (1) letter a is different 
from the Issuing Authority for the Special 
Railway Operator’s Operating Permit, 
jurisdiction over the Operating Permit shall be 
transferred to the Issuing Authority for the 
expansion upon issuance of the In-Principal 
Approval for the expansion, and the Issuing 
Authority for the Special Railway Operator’s 
Operating Permit shall not be required to 
approve the granting of the In-Principle Approval 
for the proposed expansion. 

  
(4) Permohonan untuk penambahan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib diajukan 
kepada Otoritas Penanggungjawab Izin Operasi 
dan wajib mengikuti, secara mutatis mutandis, 

(4) A request for improvement referred to in 
paragraph (1) letter b shall be submitted to the 
Issuing Authority of the Operating Permit and 
shall follow, mutatis mutandis, the requirements 
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persyaratan Persetujuan Prinsip dan Izin 
Pembangunan yang mengacu pada Bab II dan III 
Peraturan ini, kecuali bahwa pemohon 
Persetujuan Prinsip wajib, dalam setiap keadaan, 
adalah merupakan Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus. 

for an In-Principle Approval and Construction 
Permit referred to in Chapters II and III of this 
Regulation, except that the applicant for the In-
Principal Approval shall, in all cases, be the 
Special Railway Operator.  

  
(5) Otoritas Penanggungjawab dapat 

mengesampingkan persyaratan sehubungan 
dengan analisis rencana baru apabila sifat 
dan/atau ruang lingkup dari pengembangan 
proyek tidak memerlukan hal tersebut, dan 
Otoritas Penanggungjawab dapat 
mengesampingkan persyaratan mengenai 
analisis dampak lingkungan/sosial apabila 
analisis tersebut diwajibkan dalam peraturan 
perundang-undangan dengan memperhatikan 
sifat dan ruang lingkup dari pengembangan 
proyek yang diusulkan. 

(5) The Issuing Authority may waive the 
requirement for a new planning study if the 
nature and/or scope of the improvement project 
does not justify it, and the Issuing Authority may 
waive the requirement for a new 
environmental/social study if such study is not 
required under prevailing laws given the nature 
and scope of the proposed improvement 
project. 

  
(6) Apabila Penyelenggara Perkeretaapian Khusus 

adalah badan hukum yang berbeda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pengajuan 
perluasan atau perbaikan, peningkatan dan 
penambahan yang dimaksud dalam ayat (1) juga 
harus disetujui oleh Pengguna Perkeretaapian 
Khusus (atau oleh tiap anggota konsorsium jika 
Pengguna Perkeretaapian Khusus adalah suatu 
konsorsium). 

(6) If the Special Railway Operator is a separate legal 
entity referred to in Article 4 paragraph (3), the 
request for expansion or improvement referred 
to in paragraph (1) must also be approved by the 
Special Railway User (or by each consortium 
member if the Special Railway User is a 
consortium). 

  
BAB VII 

PERUBAHAN STATUS  
PERKERETAAPIAN KHUSUS 

Pasal 38 

CHAPTER VII 
CONVERSION OF SPECIAL RAILWAYS 

Article 38 

  
(1) Perkeretaapian Khusus dapat berubah status 

menjadi perkeretaapian umum, berdasarkan 
persetujuan Menteri, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. atas permintaan Penyelenggara 

Perkeretaapian Khusus; 
b.  Apabila Penyelenggara Perkeretaapian 

Khusus yang dimaksud di dalam huruf a 
adalah sebuah badan hukum yang terpisah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), permohonan perubahan status juga 
harus disetujui oleh Pengguna 

(1) A Special Railway may be converted into a public 
railway, with the approval of the Minister, under 
the following circumstances: 
a. at the request of the Special Railway 

Operator; 
b. If the Special Railway Operator referred to in 

letter a is a separate legal entity referred to 
in Article 4 paragraph (3), the request for 
conversion must also be approved by the 
Special Railway User (or by each consortium 
member if the Special Railway User is a 
consortium).] 
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Perkeretaapian Khusus (atau oleh setiap 
anggota dari konsorsium jika Pengguna 
Perkeretaapian Khusus adalah suatu 
konsorsium). 

c. dikarenakan habis berlakunya Izin Operasi, 
dengan syarat bahwa perubahan status 
tersebut dicantumkan ke dalam rancangan 
yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); atau 

d. setelah penghentian Izin Operasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
Peraturan ini, dengan syarat bahwa 
perubahan status tersebut dicantumkan ke 
dalam rancangan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 31 ayat (6). 

c. upon the expiration of the Operating Permit, 
provided that such conversion is 
contemplated in the plan referred to in 
Article 29 paragraph (3); or 

d. upon the termination of the Operating 
Permit referred to Article 31, provided that 
such conversion is contemplated in the plan 
referred to in Article 31 paragraph (2) or in 
Article 31 paragraph (6). 

 

  
(2) Ketentuan tambahan mengenai perubahan 

status Perkeretaapian Khusus menjadi 
perkeretaapian umum akan diatur di dalam 
Peraturan Kementerian mengenai 
perkeretaapian umum. 

(2) Additional rules regarding the conversion of 
Special Railways into public railways shall be 
included in a Ministerial Regulation on public 
railways. 

 
  

BAB VIII 
PENGGUNAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS UNTUK 

MELAYANI KEPENTINGAN UMUM 
Pasal 39 

CHAPTER VIII 
USE OF SPECIAL RAILWAYS 

TO SERVE THE PUBLIC INTEREST 
Article 39 

 
(1) Dalam hal terjadi bencana alam atau keadaan 

darurat yang serupa, Otoritas Penanggungjawab 
dapat meminta suatu Perkeretaapian Khusus 
untuk sementara waktu melayani kepentingan 
umum. 

(1) In the event of a natural disaster or similar 
emergency, the Issuing Authority can request 
that a Special Railway be used temporarily to 
serve the public interest. 

 
  
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib didasarkan pada temuan-temuan dari 
Otoritas Penanggungjawab bahwa terdapat 
kebutuhan yang mendesak dan bersifat 
sementara untuk pengangkutan barang umum 
dan orang yang mana dapat dilakukan oleh 
Perkeretaapian Khusus.  

(2) A request referred to in paragraph (1) shall be 
based on a finding, by the Issuing Authority, of a 
pressing and temporary need for transportation 
of public goods or persons for which the Special 
Railway could be used. 

 

  
(3) Penggunaan suatu Perkeretaapian Khusus untuk 

melayani kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk suatu 
perjanjian kerjasama antara Penyelenggara 
Perkeretaapian Khusus dan Otoritas 
Penanggungjawab, atau dalam bentuk perintah 
langsung yang dikeluarkan oleh Otoritas 

(3) The use of a Special Railway to serve the public 
interest as referred to in paragraph (1) can take 
the form of a cooperation agreement between 
the Special Railway Operator and the Issuing 
Authority, or a direct order issued by the Issuing 
Authority. 
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Penanggungjawab.  
  
(4) Perjanjian kerjasama atau perintah langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
untuk jangka waktu tidak lebih dari 15 hari, 
kecuali diperpanjang berdasarkan persetujuan 
antara Otoritas Penanggungjawab, 
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus dan 
Pengguna Perkeretaapian Khusus. 

(4) The cooperation agreement or direct order 
referred to in paragraph (3) shall be valid for a 
period of not more than 15 days, unless 
extended by agreement among the Issuing 
Authority, the Special Railway Operator and the 
Special Railway User. 

 
  
(5) Penyelenggara Perkeretaapian Khusus berhak 

untuk mendapatkan imbalan yang wajar atas 
pemakaian infrastruktur dan/atau gerbong, 
lokomotifnya untuk kepentingan umum. 

(5) The Special Railway Operator shall be entitled to 
fair compensation for the use of its 
infrastructure and/or rolling stock in the public 
interest. 

 
  

BAB IX 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 40 
 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

CHAPTER IX 
 

FINAL PROVISIONS 
 

Article 40 
 
This Regulation shall come into effect on the date of 
its promulgation. 
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LAMPIRAN 2: USULAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NO 
56 OF 2009 ON RAILWAY OPERATIONS 

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

Menimbang: 
a. perkembangan beberapa kegiatan usaha dan 

penanaman modal di beberapa bidang 
tergantung dari keberadaan infrastruktur yang 
dapat diandalkan khususnya untuk tujuan 
mengangkut barang yang selanjutnya akan 
menggunakan sarana transportasi lainnya atau 
untuk proses produksi selanjutnya 

b. keterlibatan dan partisipasi dari sektor swasta 
dalam pengembangan Perkeretaapian Khusus 
dianggap sebagai masalah yang penting untuk 
ditangani dikarenakan Perkeretaapian Khusus 
merupakan sebuah jalan keluar akan sarana 
transportasi terbatas yang ada di Indonesia 

c. berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk 
memberikan dasar hukum yang jelas dan 
panduan untuk pengembangan dan penerapan 
Perkeretaapian Khusus dianggap perlu 
menetapkan perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian 

Whereas:  
a.  the development of certain business activities 

and investment in certain areas in Indonesia are 
dependent on the existence of reliable 
transportation infrastructure specifically for the 
purpose of transporting products to be further 
carried using different modes of transportation 
or for further processing 

b.  the involvement and participation of the private 
sector in the development of Special Railways is 
considered an urgent matter to be dealt with as 
Special Railways are a solution to the limited 
transportation infrastructures currently 
available in Indonesia  

c.  based on the above considerations and to 
provide a clear legal basis and guidelines for the 
development and implementation of Special 
Railways it is therefore deemed necessary to 
promulgate an amendment to Government 
Regulation No. 56 of 2009 on Railway 
Operations 

 
Mengingat: 
1. Pasal 5 (2) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4722); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5048); 

 

Considering:  
1.  Article 5 (2) of the 1945 Constitution  
 
2.  Law No. 23 of 2007 on Railways (the State 

Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 
Number 65 Gazette of the Republic of Indonesia 
Number 4722); 

 
3. Government Regulation No. 56 of 2009 on 

Railway Operations (State Gazette of the Republic 
of Indonesia Year 2009 Number 129 and 
Supplement No. 5048); 

MEMUTUSKAN TO DECIDE 
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Menetapkan: 
 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 
2009 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERKERETAAPIAN 
 

To promulgate: 
 
GOVERNMENT REGULATION ON AMENDMENT TO 
GOVERNMENT REGULATION NO 56 of 2009 ON 
RAILWAY OPERATIONS 

Pasal 1 
 

Article I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5048) diubah sebagai berikut: 
 

To amend some provisions of Government 
Regulation No. 56 of 2009 on Railway Operations 
((State Gazette of the Republic of Indonesia Year 
2009 Number 129 and Supplement No. 5048) as 
follows: 

1. Mengubah seluruhnya Pasal 350 sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

1.  To amend the whole Article 350 as follows: 

“Pasal 350 
 

(1) Perkeretaapian Khusus menghubungkan satu 
atau lebih wilayah dari usaha yang 
dilayaninya dan dapat meliputi satu atau 
lebih stasiun yang bertempat di luar wilayah 
tersebut. 

(2) Stasiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat meliputi wilayah lainnya yang 
digunakan sebagai bagian dari kegiatan 
usaha pokok yang dilayani oleh suatu 
perkeretaapian khusus, suatu titik 
penghubung dengan jalur kereta api lainnya 
atau sarana transportasi lainnya, atau suatu 
titik penghubung kepada pembeli, pemasok 
atau pemberi jasa dari pengguna 
perkeretaapian khusus.” 

 

“Article 350 
 

(1) Special Railway connects one or more areas 
of the business it serves and can also 
include one or more stations located 
outside of such areas. 

 
(2)  A station referred to in paragraph (1) can 

include another area used as part the 
principal business activities served by a 
special railway, a connecting point with 
another railway or other mode of 
transportation, or a connecting point to an 
off-taker, supplier, or service provider of 
the special railway user.” 

Pasal 2 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Article 2 
 

This Regulation shall come into effect on the date of 
its promulgation. 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN KERETA API 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION 
NO 72 OF 2009 ON RAILWAY TRAFFIC AND 

OPERATIONS 
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

Menimbang:  
a. perkembangan beberapa kegiatan usaha dan 

penanaman modal di beberapa bidang 
tergantung dari keberadaan infrastruktur 
yang dapat diandalkan khususnya untuk 
tujuan mengangkut barang yang selanjutnya 
akan menggunakan sarana transportasi 
lainnya atau untuk proses produksi 
selanjutnya 

 
b. keterlibatan dan partisipasi dari sektor privat 

dalam pengembangan Perkeretaapian Khusus 
dianggap sebagai masalah yang penting untuk 
ditangani dikarenakan Perkeretaapian Khusus 
merupakan sebuah jalan keluar akan sarana 
transportasi terbatas yang ada di Indonesia 

c. berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk 
memberikan dasar hukum yang jelas dan 
panduan untuk pengembangan dan 
penerapan Perkeretaapian Khusus dianggap 
perlu menetapkan perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api  

 

Whereas:  
a.  the development of certain business activities 

and investment in certain areas in Indonesia 
are dependent on the existence of reliable 
transportation infrastructure specifically for 
the purpose of transporting products to be 
further transported using other means of 
transportation modes or for further 
processing 

b.  the involvement and participation of the 
private sector in the development of Special 
Railways is seen as an urgent matter to be 
dealt with as Special Railways are a solution 
to the limited transportation infrastructures 
currently available in Indonesia  

 
c.  based on the above considerations and to 

provide clear legal basis and guidelines for 
the development and implementation of 
Special Railways it is therefore deemed 
necessary to promulgate the amendment to 
Government Regulation No. 72 of 2009 on 
Railway Traffic and Operations 

 
Menimbang:  
1. Pasal 5 (2) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4722);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Number 176 dan Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5086); 

Considering:  
1.  Article 5 (2) of the 1945 Constitution  
 
2.  Law No. 23 of 2007 on Railways (the State 

Gazette of the Republic of Indonesia Year 
2007 Number 65 Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 4722); 

3. Government Regulation No. 72 of 2009 on 
Railway Traffic and Operations (State Gazette 
of the Republic of Indonesia Year 2009 
Number 176 and Supplement No. 5086); 

 
MEMUTUSKAN 

 
TO DECIDE 

Menetapkan: To promulgate: 



LAMPIRAN 

 62 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN KERETA API 

GOVERNMENT REGULATION ON AMENDMENT 
TO GOVERNMENT REGULATION NO 72 of 2009 
ON RAILWAY TRAFFIC AND OPERATIONS 

Pasal 1 
 

Mengubah ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Number 
176 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5086) sebagai berikut: 
 

Article I 
 

To amend a provision of Government Regulation 
No. 72 of 2009 on Railway Operations ((State 
Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 
Number 176 and Supplement No. 5086) as 
follows: 

1.  Mengubah ayat (2), (3), (4) dan (5) dari Pasal 
161 sebagai berikut: 

 
“Pasal 161 

 
(1) [tidak berubah] 

(2) Pelayanan angkutan Perkeretaapian 

Khusus wajib, kecuali dalam hal 

ditentukan selainnya oleh Menteri, 

mematuhi ketentuan-ketentuan 

sehubungan dengan keselamatan, 

lingkungan dan operasi yang berlaku 

untuk perkeretaapian umum. 

(3) Pelayanan angkutan Perkeretaapian 

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diintegrasikan dengan jaringan 

pelayanan Perkeretaapian Khusus lainnya 

dan jaringan pelayanan perkeretaapian 

umum. 

(4) Dalam hal pelayanan angkutan 

Perkeretaapian Khusus diintegrasikan 

dengan jaringan pelayanan 

perkeretaapian umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), harus mendapat 

persetujuan dari:  

a. Menteri, pada jaringan jalur 
perkeretaapian nasional; 

b. gubernur, pada jaringan jalur 
perkeretaapian provinsi; atau 

c. bupati/walikota, pada jaringan jalur 
perkeretaapian kabupaten/kota. 

1.  To amend paragraphs (2), (3), (4) and (5) of 
Article 161 as follows: 

 
“Article 161 

 
(1) [no change] 
(2) Transportation services by Special 

Railway shall, unless otherwise 
directed by the Minister, comply with 
general safety, environmental and 
operational requirements applicable 
to public railways.  

 
 
(3) Transportation services by Special 

Railway referred to in paragraph (1) 
can be integrated with other Special 
Railway networks and public railway 
networks.  

 
 
(4) In the event that Special Railway 

transportation services are integrated 
with a public railway network as 
referred to in paragraph (3), approval 
must be received from:  

 
a. the Minister for national railway 

track network; 
b. the governor for provincial railway 

track network; or 
c. the regent/mayor for regency/city 

railway track network. 
(5) In the event that Special Railway 
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(5) Dalam hal pelayanan angkutan 

Perkeretaapian Khusus diintegrasikan 

dengan jaringan pelayanan 

Perkeretaapian Khusus lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

harus mendapat persetujuan dari: 

a. menteri, untuk pengintegrasian 

dengan jaringan pelayanan 

angkutan perkeretaapian khusus 

lainnya yang menghubungkan 

antarprovinsi; 

b. gubernur, untuk pengintegrasian 
dengan jaringan pelayanan 
angkutan perkeretaapian khusus 
lainnya yang menghubungkan 
antarkabupaten/kota dalam 1 
(satu) provinsi; atau 

c. bupati/walikota, untuk 
pengintegrasian dengan jaringan 
pelayanan angkutan 
perkeretaapian khusus lainnya 
yang menghubungkan pelayanan 
dalam 1 (satu) kabupaten/kota.” 

transportation services are integrated 
with another Special Railway network 
as referred to in paragraph (3), 
approval must be received from:  

a. the Minister, for integration with 
the network of another special 
transportation service 
connecting provinces; 

 
 

b. the governor, for integration with 
the network of another special 
railway transportation service 
connecting regencies/cities 
within one (1) province; or 

c. the regent/mayor, for integration 
with the network of another 
special railway transportation 
service connecting services 
within one (1) regency/city. ” 

  
Pasal 2 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 

Article 2 
 

This Regulation shall come into effect on the date 
of its promulgation. 
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LAMPIRAN 3: BERITA ACARA RAPAT PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

 
Pertemuan dengan Nugroho Indrio (Kemenhub, Jakarta) – 6 April, 2011  
 
Nugroho Indrio (Sekretaris Ditjenka), Asenar Nangtjik Rekap, Efi Novara, Benny 
Bernarto, Guy Des Rosiers 
 
Penjelasan diberikan oleh Pak Efi dan Makarim & Taira S. (M&T) kepada Pak Nugroho 
mengenai maksud dari pertemuan dan bahwa pengkajian saat ini telah mencapai 
Tahap 3 dimana tim baru yang dibentuk oleh IndII akan menyusun rancangan 
perubahan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku serta Permen baru 
yang berkaitan dengan PK. 
 
Sehubungan dengan daftar pertanyaan pendahuluan yang disusun oleh M&T, Pak 
Nugroho menyatakan bahwa dalam pertemuan ini ia tidak akan mendiskusikan 
substansi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut melainkan akan menyampaikan 
gagasan umum. Pada prinsipnya, Pak Nugroho tampaknya tidak hanya menyetujui 
gagasan untuk menyusun Permen baru tetapi juga untuk mengubah peraturan-
peraturan pemerintah terkait dan meminta kepada tim untuk menyampaikan 
gagasan/argumen untuk mendukung usulan perubahan-perubahan untuk 
dipertimbangkan. Pak Nugroho akan mendukung dan membantu tim konsultan dalam 
meyakinkan lembaga-lembaga pemerintah lain untuk menerima perubahan-perubahan 
yang diusulkan apabila alasan-alasan yang disampaikan untuk perubahan-perubahan 
tersebut dapat diterima olehnya. 
 
Pembentukan IAWG didiskusikan dan kantor Pak Nugroho akan mempersiapkan surat 
undangan untuk diterbitkan bagi lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk 
bergabung dalam IAWG.  

 
 

Pertemuan di Kantor IndII (Jakarta) – 11 April, 2011 
 
Efi Novara, Shirley M. Oroh, David Lupton, Asenar Nangtjik Rekap, Benny Bernarto, Guy 
Des Rosiers, Revie Hamzah, Umi Kulsum 
 
Pak Efi membuka pertemuan dengan memperkenalkan setiap pihak dan 
mengemukakan jadwal tentatif untuk pertemuan pemangku kepentingan yang akan 
datang. M&T membagikan rancangan lembar ketentuan/term sheet (hanya untuk 
memberikan gambaran) dan daftar pendahuluan isu-isu hukum dan kebijakan untuk 
pertimbangan lebih lanjut. 
 
Jadwal untuk pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan yang akan datang dan 
susunan IAWG yang diusulkan dibahas, demikian pula halnya dengan jadwal untuk 
berbagai hasil kerja dan pertemuan IAWG. 
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Diskusi selanjutnya beralih pada apakah akan diperlukan satu atau dua buah rancangan 
PP. Setelah berdiskusi, IAWG sepakat bahwa PP 56/2009 dan 72/2009 sudah 
merupakan seluruh PP pelaksana yang diperlukan; oleh karena itu, kami perlu 
mengusulkan perubahan-perubahan terhadap peraturan yang ada dan bukan 
menyusun PP baru. Dengan demikian, tim konsultan akan mengusulkan perubahan-
perubahan terhadap PP 56/2009 dan 72/2009 yang telah ada, bersama dengan 
rancangan Permen. 
 
Dilakukan diskusi singkat mengenai rancangan Permen yang disusun oleh Ditjenka pada 
tahun 2010.  
 
Diskusi umum dilakukan kemudian atas sejumlah isu hukum yang memerlukan 
investigasi lebih lanjut, termasuk definisi eksklusivitas dan apa sebenarnya yang 
diwajibkan oleh UU Perkeretaapian, serta apakah Kendaraan Khusus (SPV, Special 
Purpose Vehicle) dapat digunakan untuk menyelenggarakan PK. Diskusi tersebut juga 
membahas apakah PK sebaiknya dapat mengenakan ‘tarif’ dan peraturan apa yang 
seharusnya berlaku saat PK terhubung dengan perkeretaapian lain. Pada akhirnya, 
konsep PUT didiskusikan, khususnya sehubungan dengan persyaratan pelelangan 
publik berdasarkan Perpres 67/2005 (sebagaimana diubah dengan Perpres 13/2010). 
 
 
Pertemuan dengan MEC Coal (Plaza Marein, Jakarta) – 11 April, 2011 
 
Mezra Esa (Wakil Direktur Pengembangan, MEC Coal), Gaylord Watkins (anggota 
dewan dan konsultan hukum, MEC Coal), Rafael Hari Wijayanto (Manajer Umum – 
Hukum, MEC Coal), Febrina Danuningrat (Direktur, TOP), Naveen Chandralal (Pejabat 
Eksekutif Tertinggi/CEO, MEC Coal), Graham Gleave (AusAID M&E), Efi Novara, Shirley 
Oroh, Asenar Nangtjik Rekap, David Lupton, Benny Bernarto, Guy Des Rosiers 
 
Bagian pertama dari pertemuan dipimpin oleh Graham Gleave dan berfokus pada isu-
isu M&E terkait dengan Tahap 2 dari proyek dan komentar-komentar MEC Coal atas 
Laporan Akhir. 
 
Terkait dengan usulan-usulan spesifik yang tertuang dalam Laporan Akhir, MEC Coal 
mencatat bahwa rekomendasi-rekomendasi akhir jangka waktu (khususnya ketentuan-
ketentuan yang mengatur kemungkinan terjadinya pengalihan PK kepada Pemerintah 
pada akhir jangka waktu izin) akan berguna untuk dilaksanakan, karena hal-hal 
tersebut dibiarkan terbuka lebar dalam negosiasi antara MEC Coal dan regulator. MEC 
Coal juga menyebutkan bahwa terdapat isu-isu terbuka terkait penyesuaian yang tepat 
antara jangka waktu IUP batu bara dengan jangka waktu izin PK, yang seharusnya 
diselaraskan dalam peraturan pelaksana. Perusahaan juga mencatat bahwa 
rekomendasi dalam Laporan Akhir yang berkaitan dengan PK, apabila dilaksanakan, 
akan menyelesaikan sebagian besar permasalahan MEC Coal yang masih ada, sehingga 
konsep baru PUT tidak akan secara khusus relevan dengan situasi perusahaan. Meski 
demikian MEC Coal selanjutnya mencatat bahwa rekomendasi-rekomendasi di dalam 
Laporan Akhir yang berkaitan dengan kepemilikan saham minoritas atau pengendalian 
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melalui ketentuan kontrak akan sangat berguna apabila dilaksanakan dalam bentuk 
peraturan baru. 
 
Perusahaan menawarkan untuk memberikan dukungan dan menyerahkan dokumen-
dokumen terkait mengenai latar belakang diskusi MEC Coal dengan regulator, serta 
proses berakhir dengan dikeluarkannya persetujuan terhadap TKK.  
 
Diskusi kemudian beralih kepada permasalahan penggunaan eksklusif dan susunan 
kepemilikan saham MEC Coal. Perusahaan mencatat terdapatnya Pedoman BKPM 2004 
yang mengizinkan 95% kepemilikan PK oleh pihak asing. Perusahaan juga menegaskan 
bahwa Kemenhub dengan tidak keberatan mengeluarkan persetujuan prinsip bagi TKK 
berdasarkan fakta bahwa TKK dan TOP (pemegang IUP) berada di bawah pengendalian 
bersama tidak langsung oleh badan usaha lepas pantai (Singapura) tunggal. Meski 
demikian, sebagai bagian dari syarat perizinan, Kemenhub menyatakan dengan tegas 
bahwa TOP mengambil 5% kepemilikan dalam TKK, dan bahwa perusahaan-perusahaan 
tersebut membuat ‘Akta’ yang menegaskan bahwa TKK hanya akan mengangkut 
material yang diproduksi oleh TOP. MEC juga membenarkan bahwa skenario 
pengendalian bersama yang diterima oleh Kemenhub untuk perizinan PK dapat 
diterima pula oleh ESDM untuk kepentingan Permen ESDM 28/2009. 
 
MEC Coal saat ini menganggap proyek perkeretaapian memenuhi syarat berdasarkan 
persetujuan-persetujuan yang diterima dari Kemenhub. 
 
Terkait dengan isu-isu di kemudian hari, MEC Coal telah berdiskusi dengan Kemenhub 
mengenai kemungkinan untuk memperluas penggunaan PK untuk memungkinkan 
dilakukannya pengangkutan bijih alumunium untuk perusahaan lain yang merupakan 
bagian dari kelompok perusahaan yang sama. Sementara ketentuan-ketentuan izin 
sejauh ini dibatasi untuk kegiatan TOP, Kemenhub tampaknya terbuka untuk diskusi 
lebih lanjut atas isu ini. 
 
Terkait dengan permintaan-permintaan yang mungkin timbul di kemudian hari dari 
pihak ketiga untuk mengakses prasarana perkeretaapian, perusahaan menyatakan 
bahwa Kemenhub akan mempertimbangkan permohonan untuk akses tersebut, 
sepanjang permohonan tersebut layak dan menguntungkan kedua belah pihak. Meski 
demikian, sejauh ini isu tersebut belum benar-benar dipertimbangkan. 
 
Secara praktisnya, perusahaan mencatat bahwa berdasarkan PP 56/2009 yang berlaku, 
izin kontraktual pembangunan PK dapat diperoleh hanya setelah diperoleh sekurang-
kurangnya 10% lahan dan perusahaan memperoleh IMB. Meski demikian, perusahaan 
pada kenyataannya tidak dapat memperoleh IMB apabila hanya 10% lahan telah 
diperoleh. Oleh karena itu, ketentuan izin harus dibuat lebih praktis dan realistis. 
Perusahaan menawarkan untuk memberikan saran-saran praktis untuk memperbaiki 
proses perizinan. 
 
Proses perolehan lahan tetap sulit dan memakan waktu. Skema antar badan usaha 
(B2B) dengan pemilik lahan telah digunakan. Hubungan dengan pihak berwenang 
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terkait juga telah dilakukan untuk menjamin bahwa lahan yang hendak diperoleh tidak 
dialokasikan oleh pihak berwenang untuk proyek lain.  
 
 
Pertemuan dengan Dr Indra Darmawan (kantor BKPM, Jakarta) – 14 April, 2011 
 
Dr Indra Darmawan (Direktur Deregulasi Investasi Modal), Shirley M. Oroh, Asenar 
Nangtjik Rekap, David Lupton, Benny Bernarto 
 

Dr Indra Darmawan menjelaskan bahwa direktoratnya menangani berbagai masalah 
investasi, termasuk perkeretaapian. Terkait dengan PK, Dr Indra Darmawan 
menjelaskan bahwa ia terlibat secara langsung dalam proyek perkeretaapian MEC Coal 
dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi dengan Kemenhub. Meskipun BKPM 
berpendapat bahwa PK dapat diselenggarakan oleh SPV tersendiri, Kemenhub 
tampaknya berpendapat bahwa penyelenggara PK harus berupa badan yang 
menjalankan usaha pokok yang dimaksudkan untuk ditunjang oleh PK, karena menurut 
pendapat Kemenhub PK bukan merupakan badan usaha yang menguntungkan dan 
dengan demikian harus terkait dengan usaha pokok (dalam kasus MEC Coal, usaha 
pemegang konsesi pertambangan batu bara, TOP). Kemenhub, menyusul konsultasi 
dengan BKPM dan Kemenko Ekon, pada akhirnya sepakat untuk menerbitkan 
persetujuan prinsip bagi TKK (afiliasi perkeretaapian khusus MEC Coal) dengan syarat 
bahwa pemegang konsesi memiliki sebagian kecil saham dalam penyelenggara PK. 

 
Kesulitan dalam meyakinkan Kemenhub disebabkan oleh perbedaan pendapat di 
dalam Kemenhub terkait dengan penafsiran ketentuan-ketentuan UU 23/2007, PP 
56/2009, dan PP 72/2009, khususnya terkait dengan PK.  
 
Dr Darmawan selanjutnya menyatakan bahwa, menurut pendapatnya, apabila badan-
badan usaha lain tertarik untuk mendirikan penyelenggara PK khusus, badan-badan 
usaha tersebut harus memiliki saham secara langsung dalam penyelenggara PK. Dr 
Darmawan mendukung pembangunan PK karena hal ini akan menarik lebih banyak 
investor. Beberapa investor asing telah melakukan pendekatan kepada BKPM untuk 
kemungkinan membangun PK beserta model yang digunakan dalam kasus MEC Coal.  
 
Terkait dengan kepemilikan asing dalam PK, Dr Darmawan menjelaskan bahwa, dalam 
pandangannya, tidak terdapat larangan terhadap kepemilikan asing dan dengan 
demikian pemegang saham asing berhak untuk memiliki saham mayoritas dalam PK. 
Pedoman permohonan BKPM 2004, yang mengizinkan 95% kepemilikan asing dalam 
PK, seharusnya digantikan oleh Daftar Negatif Investasi, yang tidak menyebutkan 
larangan-larangan atau batasan-batasan terkait PK.  
 
Dr Darmawan menyetujui gagasan untuk membentuk IAWG dan setuju untuk 
berpartisipasi.  
 
 
Pertemuan dengan BKPM (kantor BKPM, Jakarta) – 14 April, 2011  
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Rudy Salahuddin (Direktur Media Pameran dan Promosi), Muhammad Nasir Udin Latief 
(Wakil Direktur Urusan Sumber Daya Mineral, Direktorat Perencanaan Agribisnis dan 
Sumber Daya Alam), Shirley Oroh, Asenar Nangtjik Rekap, David Lupton, Benny 
Bernarto 
 
Ir. Tamba Hutapea, Wakil Kepala Perencanaan Investasi tidak dapat menghadiri 
pertemuan oleh karena janji lain. 
 
Terkait dengan pertanyaan apakah PK harus dimiliki dan diselenggarakan oleh badan 
yang sama dengan badan yang melaksanakan ‘kegiatan pokok’ yang dimaksudkan 
untuk ditunjang oleh PK, Muhammad Nasir menjelaskan bahwa menyusul kasus MEC 
Coal, PK dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh badan yang berbeda. Selama 
pertemuan, BKPM menggunakan bahan presentasi yang disusun terkait dengan MEC 
Coal. Terkait dengan pertanyaan lain yang telah diajukan dalam surat kami, mereka 
mengatakan bahwa mereka akan mengkaji lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan 
tersebut dan memberikan jawaban tertulis. Meski demikian, menjadi pendapat umum 
bahwa tampaknya BKPM terbuka dengan gagasan untuk mengubah peraturan PK 
apabila hal tersebut berarti lebih banyak investasi asing di Indonesia. 
 
Ketika ditanya mengenai kemungkinan munculnya proyek yang diprakarsai swasta 
(unsolicited) berdasarkan Perpres 67/2005 (sebagaimana diubah oleh Perpres 13/2010) 
yang akan dilaksanakan melalui penunjukan langsung, BKPM menyatakan bahwa isu 
tersebut tunduk terhadap pendapat Kemenkeu, yang tampaknya meyakini bahwa 
apabila sebuah proyek hanya menarik satu peminat, proyek tersebut tidak seharusnya 
tercakup dalam Perpres 67/2005. BKPM juga menginformasikan kepada kami bahwa 
lembaga pemerintah (bersama dengan Bappenas, Kemenkeu, dll.) berupaya untuk 
mengubah Perpres 67/2005 lebih lanjut dalam jangka waktu dekat.  
 
Sampai dengan saat ini nampaknya MEC Coal adalah satu-satunya investasi asing 
dalam PK yang ditangani oleh BKPM, meski kami juga diinformasikan bahwa mereka 
telah mengadakan diskusi dengan perusahaan Rusia untuk pembangunan PK lain guna 
menunjang usaha batu bara yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Timur.  
 
 
Pertemuan dengan Bambang Gatot Ariyono (kantor ESDM, Jakarta) – 15 April, 2011 
 
Bambang Gatot Ariyono (Direktur Jenderal), Glaham Gleave (AusAID M&E), Asenar 
Nangtjik Rekap, Shirley Oroh, David Lupton, Benny Bernarto, Guy Des Rosiers 
 
Bagian pertama dari pertemuan dipimpin oleh Graham Gleave dan berfokus pada isu-
isu M&E terkait dengan Tahap 2 dari proyek. 
 
Secara kebijakan, ESDM akan dikonsultasikan untuk perubahan apapun dalam UU 
23/2007, untuk menghindari konflik antara UU 23/2007 dengan UU 4/2009. Direktur 
Jenderal menyatakan dukungannya terhadap upaya untuk memperingan persyaratan 
yang ada terkait PK. 
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Kasus PT BA disebutkan sebagai contoh konsep kerjasama antara perusahaan 
pertambangan batu bara dengan perusahaan perkeretaapian. Pokok persoalan dari 
Permen ESDM 28/2009 dan larangan-larangan transaksi antara pemegang IUP dan 
perusahaan jasa pertambangan terafiliasi juga didiskusikan secara singkat. 
 
Direktur Jenderal menyebutkan bahwa pelelangan merupakan aturan umum untuk 
kontrak dengan perusahaan jasa pertambangan (yang terafiliasi maupun tidak). Terkait 
transaksi antara pemegang IUP dan perusahaan jasa pertambangan terafiliasi, isu laba 
dan pengalihan harga (transfer pricing) merupakan pertimbangan yang penting bagi 
ESDM. 
 
Direktur Jenderal mengemukakan pendapat bahwa lebih dari satu pemegang IUP 
seharusnya dilayani oleh satu PK, dan bahwa ESDM tidak akan keberatan untuk 
mendukung usulan tersebut. 
 
Terkait dengan IAWG yang diusulkan, Direktur Jenderal menyatakan bahwa ia akan 
mengirimkan seorang anggota dari tim hukumnya, dan akan menunggu permohonan 
formal dari IndII terkait hal ini. 
 
 
Pertemuan dengan Ditjenka (Gedung Karya, Jakarta) – 15 April, 2011 
 
Asril Syafei (Ditjenka, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api), Prasetyo (Ditjenka, 
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api), Bernadette E.S. Mayashanti (Ditjenka, 
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api), Efi Novara, Shirley M. Oroh, David 
Lupton, Guy Des Rosiers, dan anggota lain dari  Ditjenka 
 
Pak Asril sangat mendukung reformasi di bidang PK, dengan syarat reformasi tersebut 
dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan UU 23/2007. Ia menekankan bahwa 
perubahan yang diusulkan sebaiknya memiliki dasar yang sangat jelas dan disertai 
dengan penjelasan. Ia juga yakin bahwa peran Pemerintah terkait dengan PK sebaiknya 
dikemukakan secara jelas (misalnya, pengendalian regulasi atas isu-isu keselamatan 
dan operasional). Terdapat perhatian di pihak Ditjenka bahwa PK seharusnya tidak 
merasa seolah-olah mereka dapat beroperasi di luar pengendalian Pemerintah. 

Pak Asril juga mengemukakan perhatian akan konsep PUT, sebagaimana tertuang 
dalam Laporan Akhir. Pendapat Pak Asril adalah bahwa UU 23/2007 hanya mengizinkan 
dua jenis perkeretaapian: PK dan PU, dan ia meragukan apakah kategori ketiga dapat 
diciptakan tanpa mengubah UU 23/2007. 

M&T menjelaskan bahwa sesuatu yang serupa dengan PUT dapat dikembangkan tanpa 
mengubah sifat dasar PK. Pasal 374 dari PP 56/2009 dapat digunakan sebagai dasar 
untuk menetapkan serangkaian aturan interkoneksi yang akan mengizinkan lebih dari 
satu penyelenggara PK untuk berbagi jaringan tanpa mengurangi sifat PK. M&T juga 
menyatakan bahwa aturan penggunaan eksklusif seharusnya diperingan dengan 
mengizinkan penyelenggara PK untuk terafiliasi dengan usaha pokok yang mereka 
layani, dan bahwa aturan titik-ke-titik (Pasal 350 dari PP 56/2009) juga sebaiknya 
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diperingan. Di samping itu, PK seharusnya tidak tunduk terhadap pelelangan 
berdasarkan Perpres 67/2005 (sebagaimana diubah oleh Perpres 13/2010). 

Pak Asril nampaknya mau menerima gagasan tersebut, tetapi menekankan bahwa kami 
harus berfokus terutama pada Permen yang baru, dan baru kemudian pada perubahan 
terhadap PP yang ada. Ia juga meminta tim konsultan untuk mempertimbangkan opsi 
lain terkait penggunaan BUMN. 

Anggota lain pada tim Pak Asril mengemukakan perhatian bahwa aturan interkoneksi 
dapat menyebabkan jaringan-jaringan PK yang besar yang menimbulkan baik isu-isu 
maupun permasalahan hukum terkait perencanaan. Disampaikan pula saran untuk 
memasukkan ketentuan-ketentuan anti monopoli ke dalam Permen yang baru atau 
melalui perubahan terhadap PP yang ada. 

Terkait dengan kerumitan skema perizinan yang berlaku, Pak Asril menyebutkan bahwa 
penyederhanaan mungkin dapat dilaksanakan, tetapi harus dilakukan dengan sangat 
hati-hati. 

Terkait dengan logistik, Pak Asril tampaknya sangat senang dengan gagasan untuk 
membentuk IAWG, dan menginginkan agar timnya terlibat secara erat. Ia mengusulkan 
bahwa IAWG seharusnya tidak terlalu besar, sehingga kemajuan dapat dicapai segera. 
Ia menekankan pentingnya peraturan waktu dalam menghasilkan Permen yang baru. 

 

Pertemuan dengan Bappenas (kantor Bappenas, Jakarta) – 15 April, 2011 

Ikhwan Hakim (Direktorat Perhubungan), Dr. Petrus Sumarsono (Direktorat 
Perhubungan), Shirley Oroh, David Lupton, Guy Des Rosiers 

M&T menjelaskan pekerjaan yang harus selesai dalam Tahap 3, dan pendekatan yang 
diusulkan untuk: (a) memperingan persyaratan penggunaan eksklusif untuk secara 
tegas mengizinkan afiliasi-afiliasi tertentu untuk bertindak sebagai penyelenggara PK; 
(b) mengembangkan aturan interkoneksi yang sederhana berdasarkan Pasal 374 dari 
PP 56/2009 agar mengizinkan pembangunan jaringan-jaringan PK bersama; (c) 
memperingan aturan titik-ke-titik Pasal 350 dari PP 56/2009; (d) mengatur ketentuan 
akhir jangka waktu yang fleksibel yang mengizinkan Kemenhub dan pengembang PK 
untuk menegosiasikan apa yang akan terjadi terhadap prasarana pada akhir jangka 
waktu izin; (e) menyederhanakan prosedur perizinan PK; (f) memperjelas bahwa PK 
dikecualikan dari persyaratan pelelangan Perpres 67/2005; dan (g) menyelaraskan 
jangka waktu izin PK dengan jangka waktu izin yang berlaku terhadap usaha pokok. 

Bappenas menyatakan bahwa Bappenas akan mendukung reformasi dalam bidang PK 
untuk mendorong pembangunan prasarana swasta yang lebih besar.  

 
Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Lalu Lintas (Gedung Karya, Jakarta) – 21 April, 
2011 
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Prasetyo (Ditjenka – Promosi dan Pengembangan Usaha), Israfulhayat (Kemenhub – 

Kepala Bagian Peraturan Perhubungan Darat dan Kereta Api), Efi Novara, Asenar 
Nangtjik Rekap, David Lupton, Shirley M. Oroh, Benny Bernarto, Guy Des Rosiers, dan 
staf  Ditjenka lain. 
 
Pertemuan dibuka dengan presentasi singkat oleh Asenar atas hasil-hasil Tahap 2 
proyek dan proses peninjauan sesama kolega (peer review). 
 
Ditjenka melihat bahwa Tahap 2 berfokus sebagian besar pada kebijakan, dan bahwa 
yang diperlukan dalam Tahap 3 adalah cara untuk mengimplementasikan perubahan 
kebijakan yang diperlukan dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan 
Indonesia. 
 
Di luar Kemenhub, terdapat persepsi bahwa Kemenhub enggan untuk 
mengimplementasikan UU Perkeretaapian. Meski demikian, dari sudut pandang 
Kemenhub, isu-isu regulasi utama bersifat kompleks, peraturan perundang-undangan 
yang ada seringkali sulit untuk dipahami dan diterapkan, dan penyusunan peraturan-
peraturan pelaksana terkadang dilakukan dengan mengira-ngira. Terdapat persepsi di 
dalam Kemenhub bahwa tangan-tangan departemen sebagian besar terikat karena 
bahasa yang membatasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. 
 
M&T kemudian memberikan presentasi yang menguraikan secara rinci reformasi-
reformasi spesifik yang diusulkan oleh tim konsultan. 
 
Ditjenka bertanya apabila memungkinkan untuk melaksanakan reformasi-reformasi 
yang diperlukan melalui Permen, tanpa mengubah undang-undang atau peraturan-
peraturan pemerintah yang ada. M&T menjawab bahwa sekitar 90% reformasi yang 
diusulkan oleh tim dapat dilaksanakan melalui Permen yang baru, tetapi beberapa 
perubahan yang ditargetkan terhadap PP yang ada (misalnya, untuk memperingan 
aturan titik-ke-titik) juga akan sangat diharapkan. 
 
Gagasan bahwa PK dapat terhubung dengan perkeretaapian lain tanpa kehilangan 
statusnya disambut secara positif, sebagaimana halnya dengan gagasan bahwa 
penyelenggara PK tidak perlu merupakan pengguna layanan yang dilayani oleh PK, 
melainkan dapat merupakan badan terpisah yang dikendalikan oleh, atau berada di 
bawah kendali bersama dengan, pengguna layanan sebenarnya. 
 
Gagasan bahwa PK dapat dibentuk oleh konsorsium usaha dianggap lebih 
kontroversial, meski Ditjenka tampaknya siap untuk mempertimbangkannya dengan 
pikiran terbuka. 
 
Ditjenka tampak disibukkan oleh pemikiran bahwa PK pada akhirnya dapat memiliki 
kekuasaan terlalu besar atas pengguna layanannya kecuali apabila ketentuan-
ketentuan kontrak (khususnya harga) dikendalikan secara hati-hati. Tim konsultan 
mengakui bahwa isu-isu hukum persaingan dapat timbul dalam kasus-kasus tertentu, 
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tetapi mekanisme yang sederhana untuk menangani kasus-kasus yang berat akan lebih 
baik daripada kendali yang ketat atas ketentuan-ketentuan kontrak komersial.  
 
Tim konsultan menyarankan agar kendali negara sedapat mungkin dibatasi pada isu-isu 
keselamatan, lingkungan hidup, teknis, dan persaingan. Di bidang lain, PK sebaiknya 
diberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk beroperasi. 
 
Pak Israful meminta tim konsultan untuk menjelaskan secara tertulis perbedaan antara 
aturan interkoneksi yang diusulkan dan aturan mengenai konsorsium yang diusulkan. 
 
Ditjenka bertanya apakah Pemerintah dapat memohonkan penggunaan prasarana PK. 
Tim konsultan menjawab bahwa, berdasarkan pendekatan yang diusulkan, Pemerintah 
seharusnya dapat membuat perjanjian interkoneksi dengan PK seperti pihak lain mana 
pun. 
 
M&T bertanya mengapa proses persetujuan izin yang berlaku begitu rumit. Ditjenka 
setuju bahwa proses tersebut rumit, dan bahwa penetapan waktu untuk proses 
persetujuan dapat dipersingkat. Meski demikian, jumlah persetujuan yang diperlukan 
tidak dapat dikurangi. 
 
Berbagai isu lain kemudian dikemukakan untuk didiskusikan oleh Ditjenka, termasuk 
apakah Kemenhub seharusnya memberikan alasan untuk menolak permohonan, dan 
apakah Pemerintah seharusnya menerima ‘royalti’ dari penyelenggaraan 
perkeretaapian apabila lebih dari satu pengguna layanan yang terlibat. 
 
 
Pertemuan dengan Tulus Hutagulung (kantor Kementerian Koordinator 
Perekonomian, Gedung PAIK, Jakarta) – 27 April, 2011 
 
Tulus Hutagulung (Asisten Wakil Prasarana Transportasi), Asenar Nangtjik Rekap, 
Benny Bernarto, Guy Des Rosiers 
 
Pak Tulus mengacu pada pasal terbaru (awal April) dalam tambahan IRAI pada Majalah 
Tempo di mana Wakil Menteri Bambang Susantono tampaknya menyebutkan bahwa 
PK tidak dikenakan persyaratan pelelangan. Ia juga menjelaskan kepada kami peran 
Kemenko Ekon. 
 
M&T kemudian menjelaskan tujuan dari Tahap 3, menguraikan butir-butir penting dari 
pendekatan terhadap reformasi yang kami usulkan, dan mengemukakan maksud tim 
konsultan untuk bekerjasama erat dengan Ditjenka dalam menyusun peraturan 
pelaksana yang diusulkan. 
 
Pak Tulus juga mengangkat isu PP 38/2008 (yang mengubah PP 6/2006 tentang 
Pengelolaan Aset-Aset Negara dan Daerah) dan dampaknya terhadap pembangunan 
infrastruktur. 
 



LAMPIRAN 

 73 

Pertemuan dengan Ditjenka (Gedung Karya, Jakarta) – 4 Mei, 2011 
 
Prasetyo, Setyo Gunawan, Kurniawan Agung S., Asenar Nangtjik Rekap, Efi Novara, 
Revie Hamzah, Umi Kulsum, Benny Bernarto, Guy Des Rosiers 
 
Pertemuan diumumkan sebagai salah satu dari rangkaian pertemuan rutin dengan 
Ditjenka untuk mengkoordinir upaya-upaya kami dalam menyusun peraturan 
pelaksana untuk PK. M&T mengingatkan Ditjenka akan jangka waktu yang terbatas 
untuk proyek ini, dan kebutuhan untuk memiliki rancangan peraturan pelaksana 
sebelum DKF pertama yang dijadwalkan pada tanggal 18 Mei. M&T juga 
mengumumkan bahwa rancangan awal Permen telah hampir selesai, dan bahwa 
rancangan tersebut diharapkan dapat diberikan kepada Ditjenka minggu depan. 
 
Ditjenka menyebutkan dua permohonan PK terbaru. Salah satunya diterima dari Adani 
Group (India), yang bermaksud untuk mengangkut batu bara dari tambang PT BA di 
Tanjung Enim (Sumatera Selatan) ke Tanjung Carat, di mana Adani Group juga 
bermaksud untuk membangun pelabuhan. Berdasarkan perjanjian yang diusulkan, PK 
diharapkan untuk membeli 60% dari batu bara tambang terkait dan mengangkutnya ke 
pelabuhan. Di samping itu, PK juga akan mengangkut batu bara mewakili PT BA. 
Permohonan yang kedua melibatkan proyek pembangunan komplek perumahan 
Bakrie, yang berencana untuk membangun PK kecil untuk menghubungkan beberapa 
bangunan. PK dalam hal ini akan dibangun dan diselenggarakan oleh pihak ketiga yang 
tidak memiliki hubungan dengan pengembang. 
 
Kasus PT BA dan BATR juga disebutkan secara singkat, khususnya terkait dengan 
kesulitan praktis dalam mengalihkan persetujuan prinsip dari PT BA ke BATR (yang 
diharapkan untuk bertindak sebagai penyelenggara PK). 
 
Terkait dengan isu akhir jangka waktu proyek, Ditjenka menyebutkan bahwa 
pemerintah-pemerintah daerah tertentu bermaksud untuk mengambil alih aset-aset 
PK pada akhir jangka waktu izin. Tim konsultan mendiskusikan usulan dasarnya untuk 
isu-isu akhir jangka waktu proyek (yaitu, bahwa penyelenggara PK seharusnya bebas 
untuk menyingkirkan aset-aset pada akhir jangka waktu izin), dan menjelaskan bahwa 
fleksibilitas dapat dimasukkan ke dalam peraturan pelaksana (misalnya, prasarana 
dapat ditujukan untuk penggunaan umum, dengan syarat kompensasi yang pantas 
dibayarkan kepada penyelenggara PK. 
 
Pembentukan IAWG antar lembaga pemerintah juga didiskusikan secara singkat. 
 
Disepakati bahwa pertemuan lain dengan Ditjenka akan diadakan minggu depan. 
 
 
Pertemuan dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Kemenhub, 
Jakarta – 10 Mei, 2011) 

Prasetyo, Imelda M., Kurniawan Agung S. (dan seorang staf Direktorat Lalu Lintas dan 
Angkutan Kereta Api lain), Shirley M. Oroh, Benny Bernarto, Guy Des Rosiers. 
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Kebijakan Pemerintah Indonesia adalah untuk mendorong investor memasuki usaha 
perkeretaapian. Meski demikian, penting agar rancangan Permen didasarkan atas UU 
Perkeretaapian yang ada. 

Ketika tim konsultan menjelaskan bagian dari usulan untuk memisahkan pemohon PK 
dari penyelenggara PK, dengan kemungkinan untuk mengeluarkan persetujuan prinsip 
kepada badan yang satu dan izin kepada pihak yang lain, Ditjenka sebaliknya 
menyarankan agar kami mencari cara untuk mengalihkan persetujuan prinsip kepada 
penyelenggara yang diusulkan (apabila berbeda), daripada terdapat dua pemegang izin 
yang berbeda (yang mungkin memerlukan perubahan PP). 

Tim konsultan juga menyarankan pengujian yang dapat dilaksanakan untuk 
menetapkan kendali sebenarnya, yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan 
hubungan yang diizinkan antara pengguna layanan PK dengan penyelenggara PK. Isu 
mengenai apakah ada yang seharusnya dipertimbangkan untuk didiskusikan selain 
kepemilikan saham mayoritas, dengan tim konsultan menjelaskan bahwa pengujian 
yang fleksibel yang didasarkan pada kendali sebenarnya adalah lazim dalam berbagai 
kontrak komersial. Hal yang terpenting bagi Ditjenka seharusnya adalah bahwa kendali 
sebenarnya dapat diverifikasi (misalnya, dengan meminta kepada para pihak untuk 
menyerahkan perjanjian pemegang saham). Apabila pihak tidak ingin menyerahkan 
dokumen tata pemerintahan, mereka juga dapat menjamin kepemilikan saham 
mayoritas sebagai gantinya. Intinya adalah untuk tidak mengakomodir keinginan 
investor terlalu berlebih, melainkan untuk menawarkan pilihan model alternatif yang 
dapat dilaksanakan. Kendali sebenarnya dapat berupa alternatif kepemilikan saham 
mayoritas yang dapat dilaksanakan, tetapi Ditjenka harus dapat membuktikan bahwa 
terdapat kendali yang sebenarnya. 

Satu isu yang berulang kali diangkat oleh Ditjenka adalah ketakutan bahwa PK tidak 
boleh menggunakan kekuasaan terlalu besar atas pengguna layanannya. Pada 
praktiknya, isu ini seharusnya tidak memunculkan masalah riil apapun, karena PK 
hanya dapat melayani satu pengguna layanan (secara captive, tanpa pilihan). Di 
samping itu, sepanjang kendali yang ‘sebenarnya’ adalah uji litmus, pengguna layanan 
(atau induknya) akan selalu berada pada kedudukan untuk menjamin bahwa PK tidak 
menyalahgunakan kedudukannya. 

Ditjenka mengemukakan contoh yang menarik dari industri penerbangan, di mana 
Garuda, yang tidak diizinkan oleh hukum untuk menyelenggarakan usaha carter, 
diizinkan untuk melakukan penerbangan carter untuk “menunjang” usaha pokoknya. 
Hal ini memberikan contoh untuk penafsiran luas konsep “menunjang” sehingga 
memiliki arti yang berbeda dari dukungan “operasional”. Apabila konsep ini dapat 
diberlakukan terhadap PK, hal ini berarti perusahaan angkutan dapat, secara teori, 
menyelenggarakan PK untuk “menunjang” usaha pokoknya (menunjukkan bahwa 
pengguna layanan dan penyelenggara dapat berupa dua badan hukum yang secara 
keseluruhan tidak terafiliasi, sepanjang hubungan kontrak antara mereka bersifat 
eksklusif). 
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Pertemuan dengan Pak Baitul Ikhwan, Kepala Bagian Hukum Ditjenka, Kemenhub – 

Gedung Karsa, Lantai 2, 30 Mei, 2011 

Baitul Ikhwan, Rusno (Bagian Hukum, Ditjenka), Mariana (Bagian Hukum, Ditjenka), B. 
Darwin Djajawinata (Kemenhub), Guy Des Rosiers, Benny Bernarto, Efi Novara, Asenar 
Nangtjik Rekap, Shirley M. Oroh, David Lupton 

Pertemuan dibuka oleh tim konsultan yang menjelaskan bahwa, menyusul DKF 
pertama yang diadakan pada tanggal 20 Mei, 2011, langkah selanjutnya adalah untuk 
membentuk IAWG yang terdiri atas perwakilan dari berbagai kementerian serta sektor 
swasta. 

Pak Baitul menyatakan bahwa ia menerima usulan-usulan dari tim konsultan dan 
bahwa timnya akan mempelajari usulan-usulan tersebut. Ia menambahkan bahwa 
sebetulnya bagian hukumnya saat ini sedang menyusun rancangan Permen tentang PK. 
Dipahami oleh tim konsultan bahwa rancangan yang disebutkan oleh Pak Baitul 
sebagaimana sedang disusun oleh timnya berbeda dari rancangan yang diserahkan 
kepada tim IndII tertanggal November 2010. Meski demikian, tim diinformasikan oleh 
Pak Baitul bahwa pada tahap ini rancangan belum dapat dibagikan karena timnya 
masih mengumpulkan komentar dari berbagai pihak. 

Sehubungan dengan rancangan Permen yang disusun oleh tim konsultan yang diajukan 
selama DKF pertama pada tanggal 20 Mei, 2011, Pak Baitul mengatakan bahwa mereka 
akan meninjau kembali rancangan-rancangan yang diusulkan dan sepanjang 
memungkinkan akan menggabungkan usulan-usulan tersebut dengan rancangan 
Permen yang saat ini dikerjakan oleh  Pak Baitul dan timnya.  

Tim konsultan kemudian menjelaskan kepada Pak Baitul tentang isu-isu utama dan 
gagasan yang diberikan dalam usulan yang disusun oleh tim konsultan, antara lain, 
konsep konsorsium, pendukung PK, dan aturan titik-ke-titik. Pak Baitul dan timnya 
tampaknya secara umum menerima konsep pendukung PK dan konsorsium yang 
diusulkan serta usulan bahwa pemegang persetujuan prinsip (yaitu pemohon PK) dapat 
menunjuk/menggunakan badan yang berbeda sebagai pemegang izin pembangunan 
dan operasional sepanjang hubungan tertentu dan sarana kendali ditetapkan antara 
pemegang persetujuan prinsip dengan pemegang izin pembangunan dan operasional. 
Sehubungan dengan aturan titik-ke-titik, kasus BATR digunakan sebagai contoh oleh 
Pak Baitul bahwa ia secara umum memiliki pendapat yang sama dan ia menjelaskan 
bahwa mereka juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mengizinkan PK (dalam 
kasus BATR) untuk melayani pula kepentingan perusahaan afiliasi PT BA. Meski 
demikian, Pak Baitul juga menekankan bahwa terdapat kebutuhan akan pembatasan 
tertentu terkait aturan titik-ke-titik, tetapi mereka tentunya akan mempertimbangkan 
rancangan-rancangan tim konsultan. Ia mengemukakan riwayat PK, yang terutama 
digunakan sebelumnya dalam perkebunan gula dan oleh karenanya hanya melayani 
wilayah-wilayah terbatas.  

Terkait dengan isu interkoneksi, Pak Baitul menjelaskan berbagai pendapat yang 
berbeda di dalam Kemenhub terkait status PK apabila PK terhubung dengan PU. 
Pendapat pertama (yang nampaknya disampaikan oleh Pak Baitul) adalah bahwa PK 
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akan tetap berupa PK. Meski demikian, penyelenggaraannya tunduk kepada peraturan 
tentang PK. Pendapat yang kedua adalah bahwa dalam hal interkoneksi (antara PK 
dengan PU), PK akan menjadi PU.  

Terkait perubahan-perubahan yang diusulkan terhadap PP, Pak Baitul secara umum 
mendukung gagasan tersebut, tetapi merasa bahwa prosesnya akan memakan waktu. 
Ia menjelaskan kesulitan yang dihadapi dalam menyusun peraturan tentang PK dan 
mengemukakan bahwa sampai dengan saat ini kementerian telah mengeluarkan 
sekitar 39 Permen, tetapi tak satupun diantaranya terkait dengan PK.  

Pada akhirnya, Pak Baitul menghargai keterlibatan dari dan usulan yang disampaikan 
oleh tim konsultan dan ia serta timnya akan mempelajari dan mempertimbangkan 
usulan-usulan tersebut. Ia mengemukakan bahwa dirinya mengetahui dengan baik 
permasalahan yang saat ini dihadapi oleh investor karena dirinya juga telah terlibat 
dalam diskusi intensif dengan investor terkait. Dalam hal ini, ia mengharapkan tim 
konsultan dapat memunculkan gagasan-gagasan baru dan ‘segar’ yang dapat secara 
efektif dan meluas mengatasi semua isu yang berkaitan dengan PK, bukan hanya 
mengatasi isu-isu spesifik yang dialami oleh investor tertentu.  

Pak Baitul menutup diskusi dengan pesan bahwa timnya akan dengan senang hati 
mengadakan diskusi selanjutnya dengan tim konsultan atas rancangan peraturan-
peraturan. 
 

Pertemuan dengan MEC – Apartemen Aston Kuningan, 31 Mei, 2011 

Mezra Esa (MEC, Wakil Direktur Pengembangan), Rafael Hari Wijayanto (Manajer 
Umum – Hukum MEC, Guy Des Rosiers, Asenar Nangtjik Rekap, Benny Bernarto 

Atas permintaan Ditjenka, tim konsultan bertemu dengan MEC pada tanggal 31 Mei, 
2011 untuk mendapat umpan balik tambahan atas rancangan-rancangan yang diajukan 
selama DKF pertama. 

Pak Mezra mengatakan bahwa MEC secara umum puas dengan rancangan-rancangan 
tersebut. Meski demikian ia mengemukakan pentingnya hubungan dengan 
kementerian-kementerian lain untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari 
rancangan peraturan yang diusulkan. Contoh yang diberikan yang dampaknya 
merupakan perhatian utama mereka adalah peraturan ESDM) yang melarang 
penggunaan perusahaan terafiliasi dalam menyediakan jasa kepada pemegang IUP. Di 
samping itu, Pak Hari juga menyarankan agar kami berkoordinasi dengan 
Kemenhukham karena persetujuan dari Kemenkumham diperlukan dalam mengubah 
dan/atau menetapkan maksud dan tujuan perseroan terbatas. Hal ini berkaitan dengan 
lini usaha pemegang izin penyelenggaraan PK. 

Selama pertemuan, Pak Mezra juga menyampaikan beberapa saran dari MEC yang 
secara khusus terkait dengan definisi kendali, dan yang meminta agar istilah tersebut 
secara khusus mengacu kepada kendali ‘langsung dan tidak langsung’. MEC secara 
khusus tertarik terhadap gagasan konsorsium sebagai pendukung PK, karena 
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nampaknya MEC bermaksud, di kemudian hari, agar PK melayani perusahaan-
perusahaan terafiliasi lain. 

Ketika ditanya mengenai pendapat mereka terkait dengan status aset PK menyusul 
berakhirnya izin terkait (termasuk apabila aset akan diserahkan kepada pemerintah 
dengan atau tanpa kompensasi), Pak Mezra mengatakan bahwa saat ini MEC tidak 
memiliki pendapat tertentu dan seharusnya fleksibel, sepanjang persyaratan yang 
berkaitan dengan status aset ditetapkan pada awal proyek. Dengan demikian, MEC 
seharusnya dapat menyusun dan menyesuaikan rencana mereka terkait dengan PK 
agar mengakomodir situasi terkait. Meski demikian, Pak Mezra menambahkan bahwa 
perbedaan mungkin timbul antara hak-hak lahan pokok (yang akan masih memiliki nilai 
pada akhir jangka waktu) dengan aset perkeretaapian. 

Sehubungan dengan proses perolehan lahan, Pak Hari dan Pak Mezra mengakui bahwa 
negosiasi satu-dengan-satu pihak swasta dengan pemilik lahan terkadang sulit. Terkait 
dengan persyaratan untuk memberikan bukti 10% lahan sebagai persyaratan untuk 
memperoleh izin pembangunan, Pak Mezra yakin bahwa 10% sudah cukup.  

Terkait dengan interkoneksi, MEC mengangkat isu mengenai apakah pendukung PK 
dapat memperoleh izin untuk membangun rel langsir dan menggunakan lokomotif dan 
gerbong pihak lain. Tim konsultan menjelaskan bahwa dalam kerangka rancangan 
Permen, pemegang izin PK diwajibkan untuk memperoleh baik izin pembangunan 
maupun izin penyelenggaraan. Meski demikian, secara praktisnya, kewajiban dasar dari 
pemegang izin berdasarkan izin penyelenggaraan bisa jadi adalah untuk memelihara 
dan mengoperasikan prasarana (rel langsir), sementara menggunakan lokomotif dan 
gerbong penyelenggara lain sesuai dengan perjanjian interkoneksi yang disetujui oleh 
Kemenhub. 

Terakhir, tim konsultan menyarankan agar MEC mencocokkan dengan pemberi 
pinjamannya persyaratan apapun yang berkaitan dengan kerangka waktu untuk 
memperoleh izin penyelenggaraan menyusul diterbitkannya izin pembangunan. Pak 
Mezra setuju untuk mencocokkan, dan diinformasikan lebih lanjut oleh tim konsultan 
bahwa rancangan yang terakhir diusulkan telah mengandung ketentuan yang akan 
membantu pemegang izin pembangunan ‘memenuhi syarat sebelumnya’ sebagai 
pemegang izin penyelenggaraan, dengan kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat 
spesifik.  

 
Pertemuan dengan Kementerian Pertanian – Bagian Hukum Kementerian Pertanian, 
Jl. Harsono RM no. 3 Ragunan, Jakarta Selatan Gedung A, Lantai 5, 6 Juni, 2011 

Suharyanto (Kepala Biro Hukum), Pujianto Ramlan, Novianto, Guy Des Rosiers, Shirley 
M. Oroh, Benny Bernarto 

Tim konsultan bertemu dengan Kementerian Pertanian dengan harapan mendapat 
umpan balik atas rancangan-rancangan yang diajukan selama DKF pertama. 
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Pak Suharyanto menjelaskan bahwa dalam sektor pertanian, metode pengangkutan 
yang lazim dan lebih disukai adalah penggunaan jalan raya umum. Alasannya adalah 
bahwa penggunaan jalan raya umum terjangkau bagi petani rakyat (yang merupakan 
mayoritas petani Indonesia). Meski demikian, Kementerian Pertanian tertarik untuk 
mengetahui lebih banyak mengenai konsep PK dan apakah PK dapat digunakan untuk 
mengangkut hasil pertanian.  

Pak Suharyanto menyebutkan kesulitan tertentu dalam menggunakan PK untuk 
mengangkut hasil-hasil pertanian dan peternakan. Kesulitan yang pertama adalah 
proses perolehan lahan untuk perkeretaapian, khususnya di pulau Jawa. Di samping 
itu, di Jawa sebagian besar usaha pertanian merupakan usaha berskala kecil dan oleh 
karena itu konsep PK tidak dapat dilaksanakan untuk petani rakyat karena biayanya 
akan terlalu tinggi bagi mereka. Ia menambahkan bahwa untuk hasil pertanian dan 
peternakan hanya terdapat sejumlah terbatas titik masuk dan keluar untuk karantina 
yang diperlukan. Pelabuhan khusus yang digunakan oleh perusahaan pertambangan 
mungkin tidak disetujui oleh Kementerian Pertanian untuk menjadi titik masuk atau 
keluar untuk hasil pertanian dan peternakan. Terdapat pula isu kontaminasi apabila 
hasil pertanian dan/atau peternakan diangkut bersama dengan produk seperti batu 
bara. Kementerian Pertanian mengenakan persyaratan tertentu sehubungan dengan 
pengangkutan hasil peternakan dan pertanian tertentu. 

Terkait dengan proses perolehan lahan, Pak Suharyanto dan timnya menyebutkan 
bahwa dalam membangun PK, penyelenggara seharusnya memperhatikan UU 41/2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Makanan Lestari. UU mengatur bahwa lahan 
yang terlambat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Makanan Lestari dilindungi dan 
fungsinya tidak dapat diubah. Satu-satunya pengecualian adalah apabila terkait dengan 
kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, fungsi Lahan Pertanian Makanan 
Lestari dapat diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP 
1/2011 tentang Penetapan dan Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Makanan Lestari 
sebagai peraturan pelaksana UU 41/2009, mengizinkan perubahan fungsi untuk 
pengadaan lahan demi kepentingan umum.  

 
Pertemuan dengan ESDM (Lantai 7, Jl. Merdeka Selatan no. 18, Jakarta Pusat) – 7 Juni, 
2011  
 
Arif Indarto (ESDM), Guy des Rosiers, Benny Bernarto, Asenar Nangtjik Rekap 
 
Tim konsultan memberikan penjelasan kepada Pak Arif terkait dengan latar belakang 
dan maksud dari diskusi, serta latar belakang khususnya terkait proyek PK, dan 
keterlibatan IndII pada tahap-tahap sebelumnya. 
 
Pak Arif menerima gagasan untuk mendirikan PK khususnya untuk mengangkut batu 
bara dari wilayah pertambangan ke tempat tujuan yang ditetapkan. Ia mengemukakan 
tiga isu yang harus diketahui oleh penyelenggara PK ketika membangun PK, yaitu: 
kapasitas kereta api (dengan memperhitungkan volume batu bara yang akan diangkut), 
isu lingkungan hidup dan sosial (ia menyebutkan perlunya melakukan analisis 
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lingkungan hidup), dan isu terkait hutan lindung. Pak Arif selanjutnya menyatakan 
bahwa isu-isu yang ia sebutkan memerlukan koordinasi dengan pihak berwenang 
terkait tertentu dan dengan demikian ia menyebutkan bahwa pengembangan 
peraturan PK dan pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan kementerian-
kementerian dan pihak-pihak berwenang terkait lainnya. 
 
Ketika ditanyakan mengenai isu-isu terkait afiliasi sebagaimana diatur dalam Permen 
ESDM 28/2009 dan isu-isu biaya pengangkutan (apakah dapat dianggap sebagai 
komponen biaya oleh pemegang izin pertambangan (IUP) sebagai pengguna layanan 
PK), Pak Arif meyakini bahwa kedua isu tersebut memerlukan koordinasi dengan 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta koordinasi dengan kementerian-
kementerian terkait lainnya.  
 
 
Pertemuan dengan Kemenhub (Gedung Karya, Lantai 11) – 7 Juni, 2011 
 
Prasetyo, Israfulhayat, staf mewakili Pak Baitul, Efi Novara, Suyono Dikun, Guy Des 
Rosiers, Benny Bernarto, Shirley M. Oroh, Asenar Nangtjik Rekap 
 
Tim konsultan menjelaskan jadwal terkait dengan Tahap 3 dan kerangka waktu yang 
ketat untuk finalisasi rancangan peraturan pelaksana, termasuk jadwal yang diusulkan 
untuk DKF dan pertemuan IAWG. Pak Prasetyo menjelaskan jadwal pejabat Kemenhub 
tertentu, dan diskusi mengarah pada beberapa penyesuaian jadwal yang diusulkan. 
Tim selanjutnya menjelaskan pertemuan-pertemuan yang baru-baru ini dilakukannya 
dengan MEC, ESDM dan Kementerian Pertanian, serta pertemuan-pertemuan yang 
diusulkan untuk diadakan dengan PT INKA (Persero), PT Adani Global dan BATR.  
 
Pertemuan mendiskusikan, antara lain, isu-isu yang berkaitan dengan konsorsium, 
afiliasi, dan pengendalian. Pak Israful menyampaikan sarannya bahwa seharusnya 
terdapat batas jumlah usaha yang dapat diizinkan untuk membentuk konsorsium, serta 
jumlah pengguna layanan yang seharusnya diizinkan untuk dilayani oleh PK. Sarannya 
adalah apabila belum terdapat PK, maka seharusnya tidak terdapat pembatasan 
anggota konsorsium. Namun, apabila PK telah didirikan, maka pembatasan harus 
diberikan untuk membatasi jumlah usaha tambahan yang di kemudian hari dapat 
bergabung sebagai bagian dari konsorsium.  
 
Terkait dengan status PK pada akhir kegunaannya, disarankan oleh Pak Israful bahwa 
aset/prasarana diserahkan kepada pemerintah tanpa kompensasi. Apabila tidak, 
penyelenggaraan akan bertanggung jawab atas pembongkaran prasarana. Tim 
meyakini bahwa rancangan Permen harus mengatur fleksibilitas yang lebih besar 
terkait status aset, dan bahwa status harus didiskusikan antara penyelenggara dengan 
pihak berwenang terkait beberapa tahun sebelum akhir jangka waktu aset (sebagai 
PK). Meski demikian disepakati bahwa PK tidak boleh diperlakukan sebagai konsesi.  
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Pertemuan dengan PT INKA (Persero) (kantor M&T) – 7 Juni, 2011 
 
Surjanto (Manajer Umum Pengembangan Usaha); Sigit Sugiarto ST (Bagian 
Pengembangan Usaha), Guy Des Rosiers, Benny Bernarto, Shirley M. Oroh, Asenar 
Nangtjik Rekap 
 
PT INKA bergerak dalam usaha pembuatan produk-produk kereta api dan penyediaan 
layanan pembuatan, penjualan, dan pemeliharaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak 
Surjanto, INKA juga bermaksud untuk mengembangkan usahanya agar mencakup solusi 
penyedia layanan yang terpadu, dengan tujuan untuk mendukung usaha-usaha yang 
memerlukan layanan pengangkutan tetapi tidak ingin secara langsung terlibat dalam 
kegiatan pengangkutan, termasuk pembangunan dan pembiayaan prasarana dan 
sarana pengangkutan. 
 
Pak Surjanto menjelaskan kepada tim beberapa proyek yang saat ini dijalankan oleh 
INKA dan/atau yang sedang dalam proses diskusi dengan calon pengguna 
layanan/mitra. Isu utama yang dihadapi oleh INKA dalam mengembangkan struktur 
untuk kepentingan calon pengguna jasa mereka, yang dipahami adalah bahwa INKA 
tidak dapat menjadi pemegang izin penyelenggaraan PK karena izin harus dipegang 
oleh pengguna layanan. Proyek-proyek yang disebutkan oleh Pak Surjanto adalah 
proyek Bakrie Epicentrum di mana Bakrie bermaksud untuk membangun 1 km rel 
kereta api yang berlokasi di dalam properti. Prasarana terkait dengan rel kereta api 
tersebut akan dimiliki oleh anak perusahaan Bakrie, dan INKA akan menjadi 
penyelenggara perkeretaapian yang diusulkan. Proyek lain terkait dengan perkebunan 
minyak kelapa sawit yang dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari, dimana pemilik 
perkebunan memerlukan PK untuk mengangkut minyak kelapa sawit ke pabrik 
pemrosesannya.   
 
Tim menjelaskan bahwa, menurut pendapatnya, INKA mungkin dapat mendirikan SPV, 
sendiri atau bersama dengan pengguna layanan, dan bahwa SPV tersebut dapat 
bertindak sebagai penyelenggara PK dan pemilik izin. Setelah mempelajari konsepnya, 
Pak Surjanto selanjutnya menjelaskan bahwa kesulitan dalam mengikuti konsep tim 
adalah bahwa pengguna layanan sama sekali tidak ingin terlibat dalam kegiatan 
pengangkutan, dan lebih memilih untuk menyerahkan kegiatan pengangkutan kepada 
INKA. Di samping itu, menurut Pak Surjanto, sulit bagi INKA untuk mendirikan SPV, 
karena penetapan harus disetujui sebelumnya oleh Menteri BUMN, sebagai pemegang 
saham INKA. Apabila INKA bermaksud untuk menetapkan lebih dari satu SPV, yang 
masing-masing melayani pengguna layanan yang berbeda, maka Pak Surjanto 
memprediksikan bahwa proses untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan akan 
memakan waktu dan tidak terdapat jaminan bahwa persetujuan pada akhirnya akan 
diberikan. 
 
 
Pertemuan dengan PT Adani Global (kantor M&T) – 8 Juni, 2011 
 
Ganeshan V. (Direktur Utama); Satish Yanmandra (Manajer Umum Proyek 
Perkeretaapian), Guy Des Rosiers, Benny Bernarto, Shirley M. Oroh 
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Pertemuan diawali dengan presentasi oleh Adani Group secara umum dan uraian 
usaha mereka di Indonesia dan di tempat lain. PT Adani Global saat ini memiliki blok 
tambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. 
 
PT Adani merencanakan untuk membangun prasarana untuk memindahkan batu bara 
ke kapal, dan jauh ke laut lepas. Dengan demikian, prasarana PK hanya merupakan 
bagian dari rencana keseluruhan PT Adani. Rencana di kemudian hari adalah untuk 
mengangkut 35 juta ton/tahun dalam 20-30 tahun mendatang. Saat ini sebuah SPV 
telah didirikan, yaitu PT Adani Sumsel. Sebanyak 98% saham dimiliki oleh Adani Global 
dan 2% sisanya dimiliki oleh Pemerintah Sumatera Selatan. 
 
Mereka paham bahwa UU Perkeretaapian 2007 cukup fleksibel dan mengizinkan PT 
Adani Sumsel untuk menjalankan rencananya sebagai perusahaan jasa pengangkutan 
pertambangan, dengan seluruh batu bara secara eksklusif berasal dari satu pengguna 
layanan jasa, yaitu PT BA. Untuk alasan tersebut mereka telah memperoleh IUP untuk 
pengangkutan perkeretaapian dari Gubernur Sumatera Selatan. 
 
Terkait dengan status proyek, PT Adani telah memasuki Pokok-Pokok Perjanjian 
dengan PT BA dan Pemerintah Sumatera Selatan untuk menjadi dasar proyek 
perkeretaapian untuk mengangkut batu bara dari PT BA di daerah Sumatera Selatan. 
PT Adani juga telah melaksanakan studi kelayakan untuk rel kereta api mereka 
sepanjang 290km. 
 
Mereka telah mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip kepada Gubernur pada 
bulan September 2010, dan permohonan masih menunggu keputusan.  
 
PT Adani menganggap bahwa prasarana PK harus diperlakukan sebagai aset swasta 
(bukan konsesi). Terkait apa yang seharusnya terjadi terhadap aset tersebut setelah 
tidak lagi digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan bagi aset tersebut, mereka 
menentang pengalihan otomatis kepada pemerintah, tetapi mempertimbangkan 
pengalihan yang dinegosiasikan berdasarkan perhitungan nilai residu (residual value). 
 
Mereka menyerahkan salinan Pokok Perjanjian mereka kepada konsultan, IUP, dan 
juga persetujuan dari BKPM untuk pendirian PT Adani Sumsel. 
 
Pertemuan dengan Bagian Hukum Ditjenka – 13 Juni, 2011 – Gedung Karsa Lantai 2  
 
Baitul Ihwan – Kepala Bagian Hukum Ditjenka; Prawoto – Wakil Bagian Hukum  
Ditjenka; Chusnul (Bagian Hukum Ditjenka); Rizki H. Basuki (Bagian Hukum Ditjenka); 
Guy Des Rosiers; Asenar Nangtjik Rekap; Shirley Oroh; dan anggota lain dari staf 
Bagian Hukum Ditjenka. 
 
Pak Prawoto, mewakili Bagian Hukum, menginformasikan kepada tim konsultan 
pendapat Bagian Hukum hal-hal sebagai berikut: 
 
1. Terkait siapa yang dapat menyelenggarakan/membangun PK: 
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a. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha pokok; atau 
b. Perusahaan terafiliasi. Perusahaan terafiliasi adalah anak perusahaan dengan 

lebih dari 50% saham mayoritas dimiliki oleh perusahaan yang dilayani atau 
perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain melalui hak suara dalam 
rapat umum pemegang saham. 

  
2. Terkait dengan siapa yang dapat dilayani oleh PK: 

a. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama; atau 
b. Para anggota kelompok perusahaan yang sama atau perusahaan terafiliasi 

yang memiliki kegiatan usaha pokok yang sama atau komoditas yang sama; 
 
Bagian Hukum tidak setuju dengan konsep konsorsium, atau gagasan bahwa PK 
dapat menjadi anggota dari kelompok perusahaan yang sama tetapi dengan 
kegiatan atau komoditas usaha yang berbeda. 
 

3. Terkait dengan batasan “kegiatan usaha pokok”: 
a. Usaha jasa pertambangan tidak dapat dianggap sebagai kegiatan usaha pokok 

berdasarkan peraturan tentang perkeretaapian; 
b. Usaha perdagangan batu bara tidak dapat dianggap sebagai kegiatan usaha 

pokok berdasarkan peraturan tentang perkeretaapian; 
 

Bagian Hukum menjelaskan bahwa pendapat-pendapat di atas didasarkan pada 
pertimbangan bahwa PP 56/2009 mewajibkan perusahaan untuk memiliki usaha 
pokok dengan wilayah spesifik. Usaha jasa pertambangan dan usaha perdagangan 
batu bara tidak memiliki wilayah usaha spesifik. Kegiatan usaha pokok juga 
mengacu pada penjelasan Pasal 161 dari PP 72/2009 dan sejauh ini cukup terbatas 
pada sektor usaha pertambangan batu bara, perkebunan, dan pariwisata. 

 
4. Pada akhir pertemuan Pak Baitul melihat bahwa diskusi semacam ini membantu 

mempertukarkan gagasan dan pemikiran sehingga mengusulkan pertemuan 
intensif selama satu atau dua hari antara konsultan IndII dengan Biro Hukum 
Ditjenka. Usulan ini juga menanggapi permintaan tim konsultan untuk melihat 
salinan Rancangan Permen Bagian Hukum sendiri, sehingga kedua pendekatan 
tersebut dapat diselaraskan. Pertemuan tersebut diusulkan untuk dilangsungkan 
selama akhir minggu untuk memastikan konsentrasi penuh dan untuk 
menghindari gangguan dari pekerjaan rutin Bagian Hukum.  

 
Pertemuan dengan BATR (Kantor BATR, Jakarta) – 13 Juni, 2011 
 
Rudiantara, Amir Faisol, Shirley M. Oroh, Guy Des Rosiers 
 
Pak Rudiantara menyampaikan informasi korporat mengenai BATR, kemudian 
menjelaskan pendapatnya bahwa kelangsungan kerangka peraturan perundangan yang 
diusulkan penting untuk pembangunan PK. 
 
Terkait sifat PK, Pak Rudiantara setuju dengan pendapat tim konsultan bahwa PK 
seharusnya tidak diperlakukan sebagai konsesi. Terkait dengan usulan penyelenggara 
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PK untuk menyerahkan rencana penggunaan aset-aset di kemudian hari, Pak 
Rudiantara secara umum setuju dengan gagasan tersebut, tetapi menyarankan agar 
rencana tersebut diajukan tiga tahun sebelum akhir penyelenggaraan PK yang 
dimaksud (bukan dua tahun). 
 
Pak Rudiantara juga mengemukakan pandangan bahwa Permen seharusnya 
menjelaskan bahwa penyelenggara PK dapat mengenakan biaya kepada pengguna 
layanan, sebagaimana ketentuan tersebut penting untuk keberhasilan pembiayaan 
proyek-proyek PK. 
 
Dari perspektif hukum pertambangan, Pak Rudiantara tidak yakin bahwa layanan 
pengangkutan akan berada di bawah persyaratan pelelangan Permen ESDM 28/2009. 
 
 
Pertemuan dengan Ditjenka (Gedung Karya, Lantai 11) – 14 Juni, 2011 
 
Retno Sari, Kurniawan Agung, Eddy, Shirley Oroh, Guy Des Rosiers 
 
Tim konsultan memeriksa rancangan Permen dengan staf Ditjenka halaman per 
halaman (dengan menggunakan proyektor overhead) dan menanggapi berbagai 
pertanyaan teknis, hukum, dan bahasa yang memerlukan klarifikasi. 
 
 
Pertemuan dengan Bagian Hukum Ditjenka (Hotel Novus) – 17-18 Juni, 2011  
 
Baitul, Prawoto, Agus, Mariana, Kusno, Efi Novara, Shirley M. Oroh, Asenar Nangtjik 
Rekap, Darwin Djajawinate, Benny Bernarto, Guy Des Rosiers 
 
Kata pembuka oleh Pak Efi  
 
Pak Baitul dan Pak Prawoto menyampaikan prakata sebagai berikut: 
 
a. Pak Baitul menyatakan bahwa pertemuan ini bermanfaat bagi departemennya 

untuk dapat mengkaji dan mempertimbangkan usulan IndII yang dapat 
dimasukkan ke dalam rancangan Permen yang saat ini sedang disiapkan oleh 
bagian hukum. Pak Baitul menyatakan bahwa rancangan Permennya akan 
dikeluarkan oleh departemennya dan dengan demikian segala macam usulan 
yang diajukan tim konsultan sebelum dimasukkan ke dalam rancangan Permen, 
terlebih dahulu harus dipahami dan dimengerti bagian hukum.  

b. Pak Prawoto menyatakan bahwa dalam diskusi ini harus selalu 
mempertimbangkan regulasi yang lebih tinggi pada hirarki hukum. Ia juga 
menyatakan bahwa harus terdapat perbedaan antara PU dan PK. Perbedaan ini 
dibutuhkan untuk mencegah PK digunakan sebagai saran oleh beberapa pihak 
yang ingin menyelenggarakan sebuah PU untuk menghindari persyaratan lelang.  
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Tim konsultan (Guy dan Bu Shirley) kemudian menjelaskan mengenai enam hambatan 
utama yang ada dalam sebuah PK (menggunakan sebuah presentasi slide yang 
disampaikan dalam pertemuan IAWG).  
 
Pak Baitul kemudian menyatakan bahwa usulan-usulan tersebut menarik dan layak 
untuk dibahas lebih detil di masa mendatang. Ia kemudian menyatakan bahwa usulan-
usulan tersebut dapat disatukan dengan konsep-konsep yang berasal dari bagian 
hukum. Sebagai contoh, dalam konsep bagian hukum, aset tidak diperlakukan sebagai 
sebuah konsesi dan akan menarik untuk membahas hal ini lebih jauh lagi mengenai apa 
yang akan terjadi kepada aset setelah izinnya berakhir.  
 
Pak Prawoto menyampaikan bahwa diskusi lebih mendetil dapat dilakukan setelah 
istirahat makan siang. 
 
Pak Prawoto kemudian menyatakan bahwa secara prinsip ia setuju untuk membuka 
investasi. Dalam kasus BATR, ia menyatakan bahwa sebuah PK dapat melayani sebuah 
perusahaan dan perusahaan afiliasi lainnya selama (perusahaannya) adalah pemegang 
saham utama dari perusahaan-perusahaan afiliasinya. Ia kemudian mengusulkan 
terkait dengan aturan titik-ke-titik bahwa PK dapat melewati beberapa titik. bagian 
hukum sudah mempersiapkan sebuah rancangan yang akan disampaikan nanti. Ia 
kemudian menyatakan bahwa perubahan terhadap PP 56/2009 mengenai 
penyelenggaraan perkeretaapian terkait dengan aturan titik-ke-titik belum diperlukan. 
 
Terkait dengan interkoneksi, terdapat perbedaan mengenai dasar hukum yang 
digunakan bagian hukum sebagai dasar interkoneksi, yaitu: UU Perkeretaapian dan 
bukan kepada Pasal 374 dari PP 56/2009. 
 
Terkait dengan status dari aset, PK bukan merupakan sebuah konsesi. Dengan 
demikian, hal ini perlu dibahas apakah setelah periode penyelenggaraannya berakhir, 
aset kemudian diserahkan kepada pemerintah atau menjadi PU, ini merupakan 
alternatif yang tersedia saat ini.  
 
Terkait dengan perizinan, bagian hukum mengusulkan batas waktu tertentu untuk 
mengeluarkan izin. Bila terdapat perbedaan dengan pemerintah daerah, maka 
kesulitannya adalah untuk membahasnya bersama dengan pemerintah daerah untuk 
menyelesaikan perbedaan tersebut. (Dengan demikian menjadi perlu) untuk 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. 
 
Terkait dengan interkoneksi, interkoneksi akan mengubah statusnya menjadi PU. Meski 
demikian, hal ini masih dibahas secara internal oleh Kemenhub karena terdapat 
perbedaan konseptual. 
 
Lebih jauh lagi, pada awalnya PK sudah ada, namun hanya di dalam wilayah khusus – 

konsep ini telah diadopsi sebagai dasar pertimbangan bagian hukum.  
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Diskusi: 
 
Terkait dengan badan hukum, peserta tidak memiliki masalah dengan usulan 1 dan 2 
dalam halaman presentasi 20 – butir 2 mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Terkait 
dengan butir 3 (yaitu kemungkinan untuk menggunakan penyelenggara bukan afiliasi), 
mirip dengan pandangan bagian hukum terhadap PU, di mana sebuah PU dapat 
bekerjasama dengan pihak lain untuk penyelenggaraan dan pemeliharaan.  
 
Terkait dengan Pasal 5 – sebuah badan hukum tertentu adalah sebuah badan usaha 
yang memiliki usaha tidak di luar usaha pokoknya. 
 
Menurut pandangan Pak Prawoto, terkait dengan Pasal 33(1), definisi sebuah badan 
usaha berbeda dari definisi yang ada pada Pasal 1(10). – Perhatikan bahwa kata-kata 
yang dalam huruf besar memiliki arti yang berbeda. Definisi sebuah badan usaha 
adalah sebuah badan usaha yang memiliki usaha pokok (dan bukan badan usaha di luar 
badan usaha yang memiliki usaha pokok). 
 
Dalam kasus BATR, terdapat kemungkinan untuk menafsirkan bahwa kasus BATR tidak 
masuk dalam Pasal 5(3) dan 33(1) Meski masuk dalam sebuah kebijakan. Harus ada 
hubungan antara klien and penyelenggara terkait dengan usaha pokok. Bila hanya 
berdasarkan sebuah kontrak/kesepakatan, maka hubungannya kurang. Terkait dengan 
PU, tidak ada masalah untuk mengikat kesepakatan dengan pihak lain. 
 
Pak Prawoto juga mengatakan bahwa penafsiran Pasal 5(3) dan 33(1), adalah sebuah 
badan usaha dengan usaha yang sama dan badan usaha yang sama. Pada dasarnya 
maksud UU Perkeretaapian adalah bahwa badan usaha yang sama akan bertindak 
sebagai klien dan juga penyelenggara. Dengan demikian, hanya akan memerlukan dua 
izin dibandingkan dengan PU. 
 
Pada dasarnya, pemegang izin dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal 
penyelenggaraan dan pemeliharaan. Namun, pertanggungjawabannya akan 
sepenuhnya oleh pemegang izin. 
 
Pada awalnya, BATR diberikan kepada PT BA karena terdapat masalah pembiayaan dan 
dengan demikian PT BA meminta supaya persetujuan prinsip diberikan kepada PT BA. 
Penyerahan izin ini tidak dapat dilakukan, dengan demikian Kemenhub mengeluarkan 
izin baru kepada BATR dan mencabut izin yang sebelumnya diberikan kepada PT BA. 
Namun, persetujuan prinsip, izin pembangunan dan izin penyelenggaraan dikeluarkan 
kepada satu badan karena terdapat penyerahan izin (bila klien yang menerima 
persetujuan prinsip lebih dahulu). 
 
Status Aset 
 
Pada dasarnya, sebuah kesepakatan sudah dicapai di mana PK tidak akan diperlakukan 
sebagai sebuah konsesi. Hal yang perlu dibahas lebih lanjut adalah status aset setelah 
izin penyelenggaraannya berakhir. 
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Pak Baitul menyatakan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai langkah-
langkah yang harus diambil. Terdapat pandangan bahwa izin akan dikeluarkan sesuai 
dengan periode produksi tambang (untuk kasus perusahaan tambang). Ketika periode 
produksinya berakhir, maka izinnya juga akan berakhir.  
 
Status aset masih didiskusikan, gagasan -gagasan yang muncul diantaranya adalah 
bahwa aset akan diambil alih atau pemerintah akan memiliki peran untuk memutuskan 
hal ini. Menurut Pak Prawoto, PK mungkin tidak diatur oleh Permen 67/2005 dan ia 
setuju bahwa PK bukan konsesi. Bila terdapat kesepakatan yang dimasukkan oleh 
Pemerintah seperti yang diusulkan, maka pemerintah kemungkinan akan menolak, 
terutama karena alasan anggaran. Kemungkinan lainnya adalah aset/prasarananya 
dapat dilelang oleh Pemerintah dan pemenangnya diharuskan membayar kompensasi. 
Pemerintah dapat menunjuk PT KAI untuk terlibat dalam kegiatan sebagai PU. Terlepas 
dari usulan di atas, Pak Prawoto yakin bahwa bila pemerintah akan menolak bila harus 
membayar sejumlah uang dan harganya kemungkinan akan tinggi.  
 
Pak Darwin menyatakan bahwa terdapat dua alternatif dalam hal ini. Pertama, 
penyelenggaraan akan ditunda atau diserahkan kepada pemerintah bila izinnya 
berakhir. Apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah, syarat dan 
ketentuan terkait dengan penyerahannya, termasuk dengan nilai residu, harus 
disebutkan secara khusus. Setelah diserahkan, Pemerintah kemudian mengadakan 
lelang dan pemenangnya diharuskan membayar kompensasi kepada pemilik PK. 
 
Tim Konsultan menyatakan bahwa tim sudah mendapatkan umpan balik dari 
pemangku kepentingan yang mendapati kesulitan untuk memprediksi kondisi yang 
muncul dalam 20-30 tahun ke depan dan dengan demikian penting untuk menerapkan 
peraturan yang fleksibel berdasarkan prinsip dasar yang jelas. Apabila peraturan terlalu 
kaku (di mana pemerintah mengambil alih aset dalam semua kasus), pemerintah akan 
terbebani dengan aset-aset yang sudah tidak berada dalam kondisi bagus. 
Berhubungan dengan hal ini, kasus INKA dan Bakrie (di mana PK diharapkan untuk 
beroperasi di dalam batasan wilayah yang dimiliki sendiri) memberikan contoh yang 
jelas di mana fleksibilitas itu diperlukan. 
 
Isu lain yang harus dipertimbangkan selain dari pada nilai aset, adalah nilai dari lahan 
yang dilalui aset tersebut, yang masih akan bernilai walaupun perkeretaapiannya 
sendiri memiliki nilai residu yang rendah atau tidak bernilai sama sekali.  
 
Menurut Pak Prawoto, aset-aset tersebut seharusnya dalam kondisi yang baik 
mengingat penyelenggara diharuskan untuk melaksanakan pemeliharaan dan dengan 
demikian pemeriksaan aset secara teratur harus dilakukan. Ia kemudian menyatakan 
bahwa Permen memberikan beberapa opsi terkait dengan status aset.  
 
Pak Darwin kemudian mengangkat dua pertanyaan berikut terkait dengan penyerahan 
aset:  

 Apakah pemerintah diwajibkan untuk membayar biaya-biaya pemeliharaan bila 
aset kemudian diserahkan kepada pemerintah? dan 



LAMPIRAN 

 87 

 Setelah aset diberikan kepada pemerintah, apakah aset tersebut menjadi aset 
pemerintah oleh Perbendaharaan Negara? 

Pak Prawoto juga menyatakan terkait dengan hak kepemilikan lahan, tidak jelas hak 
kepemilikan lahan mana yang akan dikeluarkan kantor BPN; apakah hak pengelolaan 
atau hak guna bangunan, dan permasalahan ini harus dibahas lebih lanjut dengan 
kantor BPN. Lebih jauh dalam pembahasan mengenai rancangan UU Pertanahan, 
terdapat gagasan untuk membatasi luas wilayah. Meski demikian, Kemenhub 
menyarankan untuk menghilangkan pembatasan tersebut terhadap perkeretaapian.  
 
Tim konsultan kemudian menunjukkan Pasal 28 dari rancangan Permen mereka, bagian 
hukum, setelah mengkaji rancangannya, pada dasarnya sepakat dengan aturan dasar 
yang diusulkan (yaitu bahwa dalam tiga tahun berakhirnya izin klien untuk 
menggunakan aset, penyelenggara akan mengusulkan rencana kepada otoritas yang 
mengeluarkan izin, dan pihak kemudian akan mempertimbangkan dan menegosiasikan 
apa yang akan dilakukan terhadap aset. Rencana ini akan tunduk kepada persetujuan 
dari otoritas yang mengeluarkan izin, dengan satu syarat bahwa segala macam 
penyerahan aset harus didasarkan oleh kompensasi yang adil sesuai dengan 
perundangan yang berlaku),  
 
Perizinan 
 
Pak Baitul menyatakan bahwa peraturan akan menetapkan periode waktu yang 
diperlukan untuk mengeluarkan sebuah izin dan kapan izin dianggap sudah disetujui. 
Kemenhub menetapkan program untuk menyederhanakan perizinan yang 
berhubungan dengan angkutan.  
 
Pak Prawoto juga menyatakan bahwa izin dianggap sudah disetujui ketika batas 
waktunya habis, sehingga investor dapat mengambil langkah-langkah hukum 
selanjutnya dan memulai kegiatannya, seperti pembangunan atau penyelenggaraan. 
Pemerintah tidak memiliki dasar untuk menuduh investor telah melanggar hukum. 
 
Bila jalur diperluas ke kabupaten lain, maka akan menjadi kewenangan gubernur.  
 
Tim konsultan kemudian menjabarkan usulan yang ada dalam Pasal 26 dalam 
rancangan Permen terkait dengan pelaksanaan pra-kualifikasi untuk mendapatkan izin 
penyelenggaraan. Menurut Pak Baitul, apabila sebuah persetujuan prinsip telah 
dikeluarkan, maka izin pembangunan dan izin penyelenggaraan juga akan dikeluarkan 
bila sudah memenuhi semua persyaratan. Bila terdapat beberapa persyaratan yang 
belum dipenuhi, maka dapat dikoreksi atau dipenuhi setelahnya. Pak Prawoto 
mengkonfirmasi hal ini dan dengan demikian tidak memiliki kekhawatiran dalam hal 
ini.  
 
Setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan kepada tim, tim tidak merasa bahwa 
usulan pra-kualifikasi ini diperlukan.  
 
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah  
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Isu utama dalam hal ini adalah mengenai afiliasi berdasarkan Permen ESDM 28/2009. 
Isu ini perlu dikoordinasikan lebih jauh dengan Kementerian ESDM, terutama dengan 
Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi.  
 
Pak Prawoto memberikan tanggapan kepada investor swasta mengenai jenis barang 
yang dapat diangkut PK. Menurutnya, konsep bagian hukum seperti yang dijabarkan di 
dalam rancangan Permen menyebutkan bahwa berikut adalah barang-barang yang 
dapat dibawa: (i) barang produksi; (ii) bahan mentah; (iii) peralatan dan tenaga kerja. 
Tim konsultan juga mengusulkan bila mungkin seharusnya tidak ada batasan terhadap 
barang-barang yang dapat dibawa selama berhubungan dengan usaha pokoknya. 
Bagian hukum sepakat dengan saran ini. 
 
Pak Baitul menyatakan bahwa isu sosial yang muncul dari hal ini adalah bahwa 
masyarakat yang tinggal dekat dengan perkeretaapian akan mendapatkan dampak 
seperti polusi udara dan suara. Dampak-dampak ini perlu dipertimbangkan, walaupun 
menurut tim konsultan, dampak-dampak ini tidak dapat dihindari. Pak Prawoto juga 
menyatakan bahwa PP mewajibkan PK untuk melayani kepentingan umum dalam 
situasi darurat. Meski demikian, menurut tim konsultan, bila diperlukan untuk 
menambah ketentuan terkait dengan kewajiban PK untuk melayani kepentingan umum 
bila tidak terdapat layanan publik, PP perlu diubah.  
 
Sesi 18 Juni  
 
Pak Efi menyampaikan isu-isu berikut yang perlu dibahas dalam pertemuan IAWG:  
 

 Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan, tim konsultan menyatakan 
bahwa metode penyelesaian perselisihan harus diputuskan oleh pihak-pihak 
yang terlibat di dalam kontrak, karena PK bukanlah sebuah konsesi. Terkait 
dengan kemungkinan perselisihan antara penyelenggara dan 
Ditjenka/Kemenhub, maka dapat memasukkan ketentuan yang memberikan 
sanksi bila terdapat pelanggaran Pak Prawoto mendukung usulan yang 
diberikan tim konsultan, walaupun, menurut ia, UU perkeretaapian 
memberikan Pemerintah berhak mengenakan sanksi administratif. Pada 
dasarnya, keterlibatan pemerintah hanya sebagai koordinator, bila diperlukan.  

 Bila pembangunan ditunda, pemerintah hanya akan mencabut izinnya. Asetnya 
akan tetap dikelola oleh pengembang. Pengembangan PK tidak terdapat di 
dalam RIPN dan dengan demikian tidak akan bertentangan dengan 
pengembangan yang ada di dalam RIPN. PK akan menjadi tanggung jawab 
investor. Selain itu, untuk mencegah penelantaran proyek, tim konsultan dan 
tim bagian hukum menyarankan bahwa kajian kelayakan ekonomi dan 
kemampuan pembiayaan klien PK harus dimasukkan ke dalam proses 
persetujuan prinsip.  

 

 Terkait dengan pertanyaan yang diangkat oleh BKPM mengenai komposisi 
pemegang saham asing, tim konsultan mengusulkan untuk tidak mengatur hal 
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tersebut di dalam Permen, karena hal itu sudah dicakup di dalam peraturan 
mengenai investor. Pak Baitul menyetujui usulan ini.  

 
Lain-lain  
 
Terkait dengan pertambangan rakyat, isu yang dapat muncul oleh pertambangan 
rakyat dan perlu dipertimbangkan. 
 
Rancangan Permen yang diberikan oleh bagian hukum tidak mengatur interkoneksi 
(interconnection), melainkan hanya ‘persambungan’ (connection). 
 
Dalam merancang Permen ini, tim harus mengacu kepada UU 10/2004.  
 
Batasan terkait dengan Afiliasi  
 
Terkait dengan batasan mengenai jenis barang yang bisa diangkut bila anak 
perusahaan memiliki kegiatan usaha yang berbeda, Pak Baitul menyatakan bahwa saat 
ini secara umum hanya satu jenis barang yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, 
barang pertanian tidak dapat dikombinasikan dengan batu bara.  
 
Terkait dengan apakah konsep pemohon akan diterima, Pak Baitul paham mengenai 
konsep ini, ia tidak menganggap perlu. Pak Prawoto mengulangi bahwa usulan ini mirip 
dengan PU. Pak Baitul lebih lanjut menyatakan bahwa usulan dari tim konsultan dan 
proses yang terlibat di dalamnya termasuk lelang tidak diatur dalam Permen ini. 
(Prosedur lelang dan penunjukkan tidak akan diatur dalam Permen ini). 
 
Pak Baitul menyatakan bahwa untuk prosedur perizinan yang terkait dengan usulan 
pra-kualifikasi yang diusulkan oleh tim konsultan, dalam tahap pengembangan 
Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan monitoring secara berkala untuk 
memastikan pembangunannya memenuhi spesifikasi teknis. 
 
Tim konsultan kemudian menunjukkan kepada bagian hukum sebuah tabel yang 
meringkas hasil-hasil diskusi sejauh ini, dan memperlihatkan pandangan para pihak 
terhadap aspek-aspek utama dari rancangan Permen. Para pihak kemudian memeriksa 
tabel butir per butir untuk mengkonfirmasi posisi dari tiap pihak terkait dengan tiap 
butir yang ada.  
 
Di dalam pidato penutupannya Pak Efi, menyatakan bahwa di samping hal-hal lain, 
Tahap 3 akan berakhir bulan Juni ini, Meski Pemerintah masih mengizinkan program 
IndII untuk diperpanjang sampai 4 tahun ke depan. 
 
Pak Baitul menyambut positif pertemuan ini dan menyampaikan terima kasih atas 
usual-usulan baik yang telah diusulkan IndII. Bagian hukum kemudian memasukkan 
sebuah laporan kepada Direktur Jenderal, Direktur dan kepada pihak-pihak terkait, 
supaya mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi. Isu-isu yang 
dibahas dalam pertemuan ini juga dibahas dalam pertemuan untuk melakukan 
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finalisasi rancangan Permen oleh bagian hukum. Bagian hukum juga sepakat untuk 
membagi salinan rancangan Permen yang mereka buat kepada tim konsultan.  
 
 
Pertemuan dengan Kemenhub (Gedung Karya, Lantai 11) – 23 Juni, 2011 
 
Prasetyo dan timnya (termasuk perwakilan dari Bagian Hukum Ditjenka); Guy Des 
Rosiers, Benny Bernarto, Asenar Nangtjik Rekap, Efi Novara, David Lupton 
 
Tim konsultan menjelaskan tiga isu yang masih tersisa terkait dengan pembahasan 
rancangan Permen, yaitu aturan titik-ke-titik, interkoneksi, dan definisi badan hukum. 
Tim menjelaskan pandangan mereka, bahwa karena aturan titik-ke-titik tidak 
ditetapkan di dalam UU Perkeretaapian, maka pengertiannya dapat diperluas 
berdasarkan PP 56/2009. Pembahasan mengenai aturan titik-ke-titik kemudian 
membawa kepada pembahasan mengenai definisi dari ‘wilayah penunjang’ dan 
bagaimana pandangan dari bagian hukum Ditjenka. Tim menyampaikan pandangan 
mereka bahwa karena ‘wilayah penunjang’ tidak didefinisikan di dalam ketentuan yang 
ada dalam UU 23/2007 atau bahkan di dalam PP 56/2009, maka seharusnya tidak perlu 
mengenakan lebih banyak pembatasan di dalam rancangan Permen.  
 
Pak Prasetyo secara umum dapat menerima pandangan tim konsultan. Terlepas dari 
itu, ia mengusulkan, bahwa rancangan Permen harus dapat menyediakan definisi yang 
jelas terkait hal ini dan juga memberikan kejelasan.  
 
Terkait dengan isu interkoneksi antara sebuah PU dan sebuah PK, Pak Prasetyo 
menyatakan bahwa interkoneksi harus dapat dimungkinkan, mengingat bahwa 
persyaratan teknis yang dikenakan kepada PU dapat dipenuhi oleh penyelenggaraan PK 
ketika PK akan diinterkoneksikan ke sebuah PU. 
 
Tim lebih kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep badan hukum dan 
khususnya mengenai konsep ‘kendali’. Tim menjelaskan bahwa kendali dapat diberikan 
bukan hanya melalui jumlah saham yang lebih besar pada sebuah badan hukum, meski 
juga melalui kemampuan (misalnya dengan kontrak) untuk menunjuk sebuah sebagian 
besar dewan direksi dari sebuah perusahaan. Pak Prasetyo dan timnya kemudian 
bertanya apakah konsep yang terakhir itu merupakan konsep yang lazim dan diterima 
secara umum. Tim kemudian menjelaskan bahwa itu merupakan konsep yang lazim 
dan diakui, termasuk berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.  
  
Diskusi ini juga membahas mengenai persyaratan PK untuk menyediakan layanan 
umum untuk waktu terbatas dalam situasi darurat atau apabila terjadi bencana alam. 
Pak Prasetyo secara khusus meminta agar rancangan Permen memasukkan ketentuan 
ini, karena ia yakin ini merupakan hal yang penting.  
 
Terakhir, tim juga menjelaskan pandangannya terkait dengan izin di sektor 
pertambangan, dan kembali menjelaskan bahwa hal ini memerlukan koordinasi antar 
kementerian karena tidak semua dapat dicakup dalam rancangan Permen (sebagai 
produk dari Kemenhub). 
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Rapat 29 Juli, 2011 dengan Biro Hukum Kemenhub (Gedung Cipta, Jakarta) 
 
Saptandri, Imelda, Efi Novara, Shirley M. Oroh, Benny Bernarto, Darwin Djajawinata, 
Guy Des Rosiers, dan staf tambahan Kemenhub. 
 
Pak Saptandri membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Bagian 
Peraturan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Biro Hukum dan Kerjasama 
Internasional.  
 
Pak Efi memperkenalkan tim dan menyampaikan kepada Pak Saptandri gambaran 
mengenai program PK IndII, sampai dengan akhir Tahap 3 (yaitu, penyusunan 
rancangan Permen, dan perubahan-perubahan terhadap PP bersama dengan Bagian 
Hukum dan Ditjenka). Berdasarkan diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan 
pemerintah, masih terdapat beberapa hal (terutama aturan titik-ke-titik, konsep 
konsorsium, dan aturan interkoneksi) di mana pendapat tim konsultan berbeda dari 
pendapat Bagian Hukum Ditjenka, dan tujuan dari penyuluhan singkat ini adalah untuk 
mendiskusikan lebih lanjut titik-titik tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama.  
 
Tim menjelaskan aturan titik-ke-titik kepada Pak Saptandri, dengan contoh. Apabila PT 
X mendirikan PK untuk pengangkutan batu baranya dalam wilayah usaha pokoknya dan 
PT A, PT B, dan PT C terletak di dekat wilayah usaha pokok PT X, apakah PT A, PT B, dan 
PT C juga dapat menggunakan PK PT X? Apakah juga mungkin bagi PT X, PT A, PT B dan 
PT C untuk membentuk konsorsium? 
 
Pak Saptandri menyatakan dukungan terhadap konsep konsorsium. Yang berarti 
baginya adalah bahwa penyelenggara PK harus merupakan badan usaha tunggal. 
Menurut Pak Saptandri, prinsip “penyelenggara tunggal” harus dilaksanakan dalam PK, 
sehingga tanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan 
seluruhnya berada di bawah satu badan usaha. Penyelenggara akan dinilai dan Menteri 
Perhubungan akan menetapkan apakah penyelenggara telah memenuhi persyaratan 
yang diperlukan untuk menjadi penyelenggara PK atau tidak berdasarkan hasil 
penilaian. 
 
Poin lain yang belum diselesaikan adalah apabila, sebagai contoh, PT X telah 
mendirikan dan telah menyelenggarakan PK selama 10 tahun, dan saat ini PT A, B, dan 
C hendak bergabung dan menggunakan prasarana PT X, bagaimana hal-hal ini dapat 
diatur berdasarkan rancangan peraturan? 
 
Pak Saptandri mengemukakan pendapat bahwa PT X seharusnya tidak menolak 
permintaan PT A, B, dan C untuk bergabung dengannya dan menggunakan 
prasarananya sehubungan dengan Undang-Undang Anti Persaingan Indonesia yang 
berlaku. Meski demikian, pihak seharusnya menetapkan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah, yaitu Kemenhub. 
Tim konsultan menunjukkan bahwa mungkin terdapat keadaan di mana PT X mungkin 
memiliki alasan yang sah untuk menolak permintaan perusahaan-perusahaan lain 



LAMPIRAN 

 92 

tersebut untuk bergabung dengannya dan menggunakan prasarananya (misalnya, 
apabila barang atau komoditas yang akan diangkut tidak sesuai dengan prasarana PT X, 
atau apabila lalu lintas tambahan akan mengganggu operasi PT X secara tidak wajar). 
 
Pak Saptandri menanggapi bahwa beberapa poin perlu ditetapkan dalam rancangan 
peraturan; apa yang dapat dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dan kewajiban 
apa yang harus mereka penuhi. Mereka juga memerlukan rekomendasi dari 
Pemerintah untuk bergabung dengan PT X dan menggunakan prasarana PK yang ada. 
PT X (atau apabila berbeda, penyelenggaranya) seharusnya tidak menolak permintaan 
PT A, B, dan C apabila mereka memenuhi kriteria dan telah dinilai oleh pemerintah 
(apabila hasil dari penilaian tersebut baik, pemerintah akan mengeluarkan 
rekomendasi). Apabila kemudian penyelenggara dan perusahaan-perusahaan yang 
bergabung tidak dapat mencapai kesepakatan, hal ini tidak akan lagi menjadi perhatian 
Pemerintah. 
 
Tim konsultan mencatat bahwa berdasarkan rancangan peraturan tim IndII, perjanjian 
interkoneksi antara pihak harus diserahkan kepada Pemerintah untuk disetujui, dan 
Pak Saptandri setuju. 
 
Pak Saptandri juga mengemukakan pendapat bahwa penyelenggara PK seharusnya 
melakukan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR, Corporate Social Responsibility) untuk 
masyarakat setempat. Angkutan penumpang mungkin merupakan opsi (misalnya, 
apabila PK beroperasi tujuh kali seminggu, maka perusahaan-perusahaan terkait harus 
menyediakan angkutan penumpang pada PK dua kali seminggu). Pak Darwin 
menanggapi bahwa kegiatan pengangkutan barang dan penumpang sama sekali 
berbeda, dan hal ini dapat menimbulkan rencana operasi yang bertentangan. Ia juga 
bertanya apabila pengangkutan penumpang akan bebas biaya, sebagai bagian dari CSR 
dari perusahaan-perusahaan tersebut. Pak Guy menambahkan bahwa apabila PK dapat 
mengangkut masyarakat umum (tidak hanya barang), PK tersebut tidak akan berbeda 
dari PU. Pak Efi juga menyarankan agar CSR perusahaan dapat melibatkan (misalnya) 
pembangunan jalan raya umum. 
 
Pak Saptandri menjawab bahwa pengangkutan penumpang seharusnya tidak 
diselenggarakan secara komersil. penumpang dapat dikenakan biaya atas penggunaan 
PK, tetapi jumlahnya seharusnya tidak besar. Ia menambahkan bahwa menurut 
pendapatnya, pengangkutan penumpang dapat menjadi opsi; Meski demikian, karena 
perusahaan-perusahaan terkait wajib melakukan kegiatan CSR, konsep ini seharusnya 
dimasukkan dalam rancangan peraturan. Prinsip utama dalam melaksanakan CSR 
adalah bahwa masyarakat setempat yang tinggal di sekitar PK memperoleh manfaat 
dari pendirian PK. Yang juga harus diperhitungkan adalah bahwa dalam hal ini, yang 
menjadi CSR adalah membuka wilayah-wilayah terpencil. 
 
Ia mengulangi bahwa investasi swasta seharusnya tidak dibatasi oleh peraturan 
perundang-undangan. Hal yang penting dalam merancang peraturan adalah bahwa 
peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Menambahkan komentar ini, Pak Darwin mengadakan bahwa 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menyatakan bahwa angkutan mungkin 
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tidak secara umum disediakan oleh perusahaan afiliasi. Hal ini berpotensi menciptakan 
pertentangan antara peraturan pertambangan dan rancangan peraturan 
perkeretaapian. 
 
Pak Guy kemudian menambahkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan PK harus direncanakan dengan baik untuk memberikan kepastian hukum 
kepada investor dan penyandang dana. Perusahaan-perusahaan terkait harus 
merencanakan apa yang akan dilakukan dengan prasarana, termasuk prasarana yang 
tidak digunakan setelah PK tidak lagi beroperasi. 
 
Pak Saptandri menyatakan bahwa apabila PK tidak lagi beroperasi, prasarana mungkin 
tidak digunakan selama beberapa tahun dan kemudian tidak lagi dapat digunakan. 
Oleh karena itu, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah sehingga tim seharusnya 
berfokus pada isu-isu yang lebih penting.  
 
Pak Saptandri menutup rapat dengan menyampaikan kata-kata penutup. 
 
 
Rapat 2 Agustus, 2011 dengan Biro Hukum Kemenhub (Kantor-Kantor IndII, Jakarta) 
 
Saptandri, Imelda, Efi Novara, Shirley M. Oroh, Benny Bernarto, Darwin Djajawinata, 
Guy Des Rosiers, dan staf tambahan Kemenhub 
 
Pak Efi membuka rapat dan meminta tim untuk menyampaikan presentasi. Pak Benny 
menyampaikan presentasi, diawali dengan latar belakang PK, dan langsung dilanjutkan 
dengan aturan titik-ke-titik. Mr. Guy melanjutkan presentasi dengan menjelaskan 
perbedaan-perbedaan dalam penafsiran “usaha pokok” antara Bagian Hukum dan tim 
IndII, serta aturan interkoneksi. 
 
Beberapa kesepakatan telah dicapai oleh Bagian Hukum dan tim IndII, yang salah 
satunya adalah bahwa PP 56/2009 dan PP 72/2009 tidak akan diubah. Saat ini, yang 
menjadi pertanyaan adalah bagaimana melaksanakan aturan titik-ke-titik dalam 
Permen.  
 
Menanggapi hal tersebut, Pak Saptandri mengatakan bahwa Indonesia memiliki hirarki 
peraturan perundang-undangan. Tim IndII dan Bagian Hukum harus menyadari bahwa 
Permen yang telah mereka susun tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam sektor perkeretaapian, terdapat 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi daripada Permen, yaitu 
UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan 
Perkeretaapian, dan PP 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Tim dan 
Bagian Hukum harus mengidentifikasi pertentangan yang mungkin timbul antara 
rancangan Permen dengan UU Perkeretaapian, PP 56/2009, dan PP 72/2009. 
Ketentuan apapun yang bertentangan harus direvisi dan kedua tim (tim IndII dan 
Bagian Hukum) harus menemukan solusi terbaik. Kedua tim juga harus 
mengidentifikasi hal lain yang perlu dimasukkan dalam rancangan Permen. 
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Pak Guy mengatakan bahwa, menurut pendapat tim konsultan, ketentuan dari usulan 
IndII tidak bertentangan dengan ketentuan UU Perkeretaapian dan PP tersebut di atas. 
Meski demikian, kedua PP tersebut mungkin memiliki ketentuan yang berbeda 
mengenai pelaksanaan UU Perkeretaapian, dan maksudnya tidak selalu jelas. 
 
Pak Saptandri kemudian mengatakan bahwa ia dan anggota stafnya sangat mungkin 
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang lebih tinggi, 
seperti Direktur Jenderal, Wakil Menteri, atau Sekretaris Jenderal. Apabila mereka 
telah menetapkan kebijakan dasar untuk PK ini, ia dan anggota stafnya, termasuk 
Bagian Hukum, akan harus mematuhi dan menyusun rancangan peraturan menurut 
kebijakan tersebut. 
 
Poin-poin penting tentang PK berikut ini perlu dijelaskan: 
 

 Kemungkinan perusahaan bersama yang menyelenggarakan PK 
 Penggunaan bersama prasarana PK 
 Penyederhanaan birokrasi atau prosedur untuk memperoleh izin 
 Tanggung jawab tunggal 
 Larangan terhadap pengenaan tarif komersil untuk penggunaan PK 
 Intervensi Pemerintah terkait prosedur keselamatan 
 Pemerintah yang diizinkan untuk menggunakan PK dengan spesifikasi dan 

syarat tertentu. 
 

Ia menambahkan bahwa dalam diskusi dengan pejabat yang lebih tinggi, akan lebih 
baik untuk membahas isu pengembangan kebijakan PK daripada dasar-dasar teknis 
rancangan peraturan. 
 
Bu Shirley menyatakan bahwa tim IndII setuju bahwa Permen tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan apapun yang lebih tinggi. Meski demikian, 
selama diskusi dengan Bagian Hukum, timbul beberapa perbedaan dalam penafsiran 
mereka atas ketentuan-ketentuan dalam UU Perkeretaapian dan PP tersebut. Sebagai 
contoh, Bagian Hukum menyatakan dengan tegas bahwa sebuah PK hanya dapat 
beroperasi dalam empat sektor usaha (yaitu pertambangan, perkebunan, pertanian 
dan pariwisata). Tim IndII mengusulkan agar daripada membatasi PK hanya pada 4 
sektor usaha tersebut, rancangan peraturan dapat menggunakan istilah “inter alia”, 
atau “antara lain” agar terbuka bagi wilayah-wilayah usaha lain yang tidak disebutkan 
dalam rancangan peraturan. Bagian Hukum menyatakan bahwa membatasi pada 4 
sektor usaha akan memberikan kepastian hukum kepada investor. Meski demikian, di 
sisi lain, tim IndII merasa bahwa pembatasan ini akan membuat investor tidak 
terdorong untuk mendirikan PK. 
 
Pak Saptandri setuju bahwa membatasi PK hanya pada 4 sektor usaha tidak akan 
mendorong keinginan investor. Ia mengulangi bahwa “urusan usaha” seharusnya 
diserahkan untuk diputuskan oleh perusahaan-perusahaan terkait, sementara 
pemerintah seharusnya hanya memikirkan aspek-aspek teknis. 
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Bu Imelda mengangkat isu konsesi. Ia menanyakan apa yang akan terjadi terhadap 
prasarana saat PK tidak lagi beroperasi, apakah perusahaan-perusahaan terkait akan 
dapat menjual prasarana tersebut atau tidak? Dan bagaimana apabila PK didirikan di 
atas lahan swasta? 
 
Menanggapi hal tersebut, Pak Saptandri mengatakan bahwa aset-aset PK tidak dapat 
dijual kepada pihak lain. Apabila prasarana tidak lagi digunakan, pemerintah dapat 
mengambil alih dan mengalihkannya kepada pihak-pihak lain. Perubahan pemegang 
saham dalam perusahaan yang memiliki PK tidak akan menjadi masalah. Bahkan 
apabila PK didirikan di atas lahan swasta, perusahaan-perusahaan terkait tidak dapat 
menjual lahan kepada pihak lain. Aturan terkait ini harus tegas, tetapi pelaksanaannya 
boleh fleksibel. 
 
Pak Saptandri mengatakan bahwa poin utamanya adalah untuk tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap publik. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah aspek 
teoritis, filosofis, politis-nasional, dan sosiologis. Semua pihak harus memperhitungkan 
aspek-aspek ini ketika melaksanakan PK. 
 
Ia juga meminta tim IndII untuk menyusun matriks yang membandingkan Rancangan 
Ditjenka dengan rancangan tim IndII, untuk mempermudah mengidentifikasi 
ketentuan-ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tim setuju dan berjanji 
untuk menyerahkan matriks sesegera mungkin. 
 
Rapat 3 Agustus, 2011 dengan Bagian Hukum Ditjenka (Gedung Karsa, Jakarta) 
 
Baitul Ihwan, Prawoto, Chusnul, Efi Novara, Shirley M. Oroh, Benny Bernarto, Guy Des 
Rosiers, dan staf Ditjenka 
 
Pak Efi membuka rapat dan menyatakan bahwa IndII akan terus membantu Ditjenka 
menyusun rancangan Permen sampai dengan akhir minggu depan. Tiga poin utama 
ketidaksepakatan (yaitu aturan titik-ke-titik, aturan interkoneksi, dan definisi “badan-
badan usaha” adalah hal-hal utama yang akan didiskusikan.  
 
Pak Baitul mengawali dengan mengatakan bahwa Bagian Hukum telah melakukan 
beberapa perubahan terhadap rancangan Permen menyusul diskusi sehari penuh 
antara tim IndII dan Bagian Hukum bulan sebelumnya. Secara umum, ketiga poin 
tersebut telah disepakati secara internal oleh Bagian Hukum, tetapi Mr. Baitul dan 
timnya belum akan mengumumkan hal ini karena poin-poin tersebut akan didiskusikan 
lebih lanjut pada hari berikutnya dengan Biro Hukum, Bagian Kajian dan Bagian 
Litbang. 
 
Pak Prawoto kemudian menambahkan bahwa dari sisi peraturan, apabila dimaksudkan 
untuk membuka investasi swasta di sektor perkeretaapian, investasi harus dilakukan 
dalam sektor PU, bukan PK. Hambatan investasi swasta dalam PU adalah kewajiban 
untuk melakukan penawaran.  
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Menanggapi hal tersebut, Pak Guy mengatakan bahwa perbedaan antara PU dan 
khusus selalu merupakan fokus utama tim IndII. Perbedaan antara PU dan PK tidak 
hanya berkaitan dengan persyaratan penawaran, melainkan juga berkaitan dengan 
profil riwayat ekonomi dan risiko yang mendasari. Untuk PU, penyelenggara 
bergantung pada berbagai penumpang yang berbeda untuk menghasilkan pendapatan, 
sementara tarif dikendalikan oleh Pemerintah. Untuk PK, terdapat pengguna layanan 
eksklusif yang terikat dengan penyelenggara PK melalui kontrak jangka panjang (yang 
bebas dinegosiasikan oleh pihak terkait). Dengan demikian, mudah untuk membedakan 
PU dari PK. PU melayani dan beroperasi untuk kepentingan umum, sementara PK 
hanya melayani pengguna layanannya. 
 
Beralih ke aturan titik-ke-titik, Pak Prawoto menyatakan bahwa pembongkaran barang 
mungkin dilakukan di titik-titik tertentu dalam wilayah penunjang. Meski demikian, 
titik-titik tertentu yang diizinkan tersebut harus ditetapkan sebelumnya secara jelas. 
Terkait definisi “usaha pokok”, Bagian Hukum menyatakan dengan tegas bahwa hanya 
empat jenis usaha pokok yang dapat menyelenggarakan PK, meskipun PP tidak 
membatasinya hanya pada empat jenis usaha pokok tersebut. Meski demikian, Bagian 
Hukum terbuka terhadap saran tim IndII bahwa jenis usaha pokok lain mungkin 
memerlukan PK. Namun, menurut pendapat Bagian Hukum, layanan pengangkutan 
tidak boleh dimasukkan dalam definisi “usaha pokok”, karena hanya usaha yang 
memproduksi barang yang dapat menggunakan dan menyelenggarakan PK. 
 
Terkait aturan konsorsium, Pak Prawoto menambahkan bahwa Bagian Hukum 
bertahan pada pendapat pertamanya, untuk tidak memasukkan konsorsium dalam 
rancangan Permen. Yang menjadi pertimbangan mereka adalah bahwa pembentukan 
konsorsium dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan yang membangun PK 
mengenakan ongkos kepada pengguna lain, sementara menurut mereka penggunaan 
PK tidak akan dikenakan ongkos apapun. Namun, tidak mungkin pula bagi perusahaan-
perusahaan afiliasi untuk menggunakan PK. 
 
Terkait aturan interkoneksi, Bagian Hukum menyatakan bahwa hanya mungkin untuk 
menghubungkan PU dengan PK, dan bukan PK dengan PK yang lain. PK dapat 
menggunakan prasarana PU berdasarkan peraturan tertentu (yaitu terkait biaya akses 
lintasan dan Gapeka). Interkoneksi antara PU dengan PK tidak akan mempengaruhi 
status PK.  
 
Menanggapi kedua isu konsorsium tersebut, Mr. Guy mengatakan bahwa, berdasarkan 
usulan IndII, konsorsium dapat dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang tidak 
terafiliasi yang menunjuk penyelenggara PK tunggal, dengan ketentuan bahwa 
perusahaan-perusahaan terkait memiliki tujuan atau badan usaha bersama. Sebagai 
contoh, konsorsium antara pemegang IUP dan PLS (Pembangkit Listrik Swasta) dapat 
dibentuk atas dasar perjanjian usaha patungan yang mengatur pemegang IUP menjual 
batu bara dan pemegang PLS membeli batu bara dari pemegang IUP untuk tujuan 
menghasilkan dan menjual listrik kepada PLN. Contoh lainnya adalah apabila tiga 
perusahaan afiliasi yang memegang IUP beroperasi dalam wilayah yang sama dan 
berharap untuk mendirikan PK untuk digunakan oleh mereka semua untuk 
mengangkut batu bara mereka ke pelabuhan bersama. Biaya layanan dapat dikenakan 
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dengan kesepakatan di antara pihak (misalnya, bergantung pada volume barang yang 
akan diangkut), yang mungkin berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang 
lainnya, dengan ketentuan bahwa biaya layanan harus wajar dan tidak diskriminatif. 
Berdasarkan usulan IndII, pemerintah akan melihat ketentuan perjanjian konsorsium, 
sehingga pemerintah dapat melakukan verifikasi bahwa struktur biaya layanan yang 
diusulkan wajar dan tidak diskriminatif. 
 
Pak Chusnul mengulangi bahwa ongkos tidak boleh dikenakan atas PK, dan PK hanya 
boleh digunakan oleh perusahaan-perusahaan afiliasi. Alasan Ditjenka adalah bahwa 
apabila PK hanya melayani perusahaan afiliasi, tidak diperlukan biaya layanan apapun.  
 
Menanggapi hal tersebut, Mr. Guy mengatakan bahwa sepanjang pengguna layanan 
dan penyelenggara berbeda, berdasarkan kemampuan untuk memasukkan biaya 
layanan (dalam bentuk atau dengan nama apapun) harus tersedia. Apabila biaya 
layanan tidak boleh dikenakan, opsi-opsi pembiayaan untuk PK akan sangat terbatas. 
 
Menurut pendapat Pak Baitul, uang untuk membayar biaya PK harus berasal dari 
penjualan produk perusahaan terkait, bukan dari pengenaan biaya layanan kepada 
pengguna lain. Pak Prawoto mengulangi bahwa sepanjang terdapat ongkos atau biaya 
layanan, PK akan sama dengan PU. 
 
Terkait pengguna layanan dan penyelenggara yang memiliki usaha pokok yang 
berbeda, Ditjenka mengemukakan pandangan bahwa Pasal 5(3) dan 33(1) dari Undang-
Undang Perkeretaapian, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan PP 56/2009, 
menuntut agar usaha-usaha pokok para pengguna layanan dan penyelenggara sama. 
 
Terkait isu usaha pokok, pendekatan tim IndII adalah untuk menafsirkan pasal-pasal 
terkait dari sudut pandang yang berbeda, untuk mencari kemungkinan lain sehingga 
perusahaan angkutan dapat terlibat dalam sektor PK (misalnya, melalui anak 
perusahaan dengan tujuan khusus) dan mengkontribusikan keahliannya. Alasan tim 
konsultan adalah bahwa perusahaan pertambangan atau lainnya yang terlibat dalam 
keempat sektor tersebut mungkin tidak memiliki keahlian maupun keinginan untuk 
menyelenggarakan sendiri PK. Melarang mereka mengangkat keahlian perusahaan-
perusahaan perkeretaapian yang ada untuk mendirikan dan menyelenggarakan PK 
secara eksklusif akan menjadi tidak efisien. 
 
Pak Efi menambahkan bahwa tujuan PK adalah untuk menghasilkan investasi swasta 
atas prasarana jangka panjang yang mahal. Apabila rancangan Permen tidak dapat 
mengakomodir kepentingan sektor swasta, maka mereka akan menjadi tidak terdorong 
untuk berinvestasi dalam PK. 
 
Pak Baitul menanggapi dengan mengatakan bahwa sesungguhnya UU Perkeretaapian 
membuka peluang bagi investasi swasta dalam prasarana umum, tetapi sangat sedikit 
investor yang telah memberikan tanggapan karena barang dan jasa harus diadakan 
melalui penawaran. Konsep dasar PK sesungguhnya adalah untuk menyediakan 
angkutan kereta api hanya di dalam wilayah usaha pokok. Sebagai contoh, kereta 
untuk mengangkut tebu hanya beroperasi di dalam perkebunan tebu, atau kereta 
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untuk mengangkut penumpang di dalam Taman Mini Indonesia Indah untuk pariwisata. 
Oleh karena itu, apabila kereta api akan digunakan untuk menyediakan angkutan bagi 
wilayah di luar wilayah usaha pokok, perusahaan terkait dapat menggunakan PU 
berdasarkan peraturan khusus.  
 
Di samping itu, Pak Prawoto mengatakan bahwa apabila prasarana dibangun untuk 
kepentingan umum, pemerintah dapat melakukan interverensi. Meski demikian, 
apabila prasarana dibangun sebagai investasi swasta, pemerintah hanya akan 
memberikan bimbingan dan mengawasi PK. Poin penting lainnya adalah bahwa 
dampak sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan dalam pendirian PK, untuk 
memastikan bahwa masyarakat di sekitar PK tidak terkena dampak negatif. 
 
Rapat ditutup oleh Pak Efi pada pukul 15:30.  
 
Rapat 10 Agustus, 2011 dengan Ditjenka (Gedung Karya, Jakarta) 
 
Asril Syafei, Prasetyo, Efi Novara, Valiska Nathania, Guy Des Rosiers, dan staf 
tambahan Ditjenka 
 
Pak Efi membuka rapat dan menyampaikan kepada Pak Asril dan Pak Prasetyo bahwa 
tim telah mengadakan rapat dengan Pak Saptandri dan anggota stafnya, dan Pak Baitul, 
Pak Prawoto dan anggota stafnya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah bahwa tim 
telah sepakat untuk menyusun matriks yang membandingkan rancangan terakhir 
Ditjenka, yang diserahkan oleh Bagian Hukum setelah diskusi internal mereka, dan 
rancangan tim IndII. Matriks diserahkan kepada Pak Asril dan Pak Prasetyo dalam rapat 
tersebut. 
 
Pak Asril menjelaskan bahwa UU Perkeretaapian telah mengizinkan investor swasta 
untuk terlibat dalam pembangunan PK. Hal ini didukung oleh peraturan pelaksanaan, 
yaitu PP tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, yang bahkan telah membuka 
peluang yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, perhatian harus 
diberikan dalam Permen untuk menghindari pengaburan perbedaan antara PK dan PU.  
 
Menanggapi hal tersebut, Pak Guy menyatakan bahwa sepanjang PK melayani 
pengguna jasa tunggal dan dibangun tanpa dukungan atau jaminan publik, PK akan 
berbeda dari PU.  
 
Para peserta mendiskusikan berbagai perbedaan antara rancangan Ditjenka dan usulan 
IndII, termasuk apakah sektor usaha yang dapat mengajukan permohonan PK harus 
dibatasi (sebagaimana diusulkan oleh Bagian Hukum), dan apakah konsep konsorsium 
harus dimasukkan dalam rancangan peraturan. 
 
Secara umum, Pak Asril menunjukkan dukungan terhadap pendapat IndII pada 
sejumlah isu, tetapi memperingatkan bahwa apabila peraturan mengizinkan kebebasan 
yang lebih besar dalam pembangunan PK, Pemerintah harus memiliki kemampuan 
untuk mengendalikan pembangunan PK. Tim konsultan menjelaskan bahwa, sebagai 
bagian dari usulan IndII, semua perjanjian persambungan yang diusulkan, serta semua 
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usulan oleh anggota konsorsium untuk pendirian PK, harus ditinjau kembali dan 
disetujui oleh Pemerintah. Di samping itu, usulan IndII menjelaskan bahwa isu-isu 
perencanaan harus dipertimbangkan secara cermat sejak awal proyek PK. Perangkat ini 
akan membantu Pemerintah menjamin adanya pengendalian yang tepat atas 
pembangunan jaringan PK. 
 
Para peserta kemudian mendiskusikan apakah intervensi pemerintah akan 
mengizinkan PK digunakan untuk kepentingan umum. Tim konsultan menyatakan 
bahwa hal ini secara tegas diatur dalam PP yang berlaku, tetapi hanya dalam keadaan 
darurat. Apabila Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sebuah PK 
untuk melayani publik untuk jangka waktu yang tidak pasti, hal ini dapat menimbulkan 
risiko peraturan yang signifikan bagi calon investor; di pihak lain, apabila kekuasaan 
dibatasi, tetapi dapat diperluas dengan persetujuan penyelenggara PK, hal ini dapat 
memberikan fleksibilitas tambahan dalam penyelenggaraan PK.  
 
Tim konsultan kemudian membawa perhatian Ditjenka pada hal penting yang diangkat 
selama rapat terakhir dengan Bagian Hukum Ditjenka, yaitu, usulan larangan terhadap 
kemampuan penyelenggara PK untuk mengenakan biaya atas layanan-layanan 
pengangkutan. Pada titik ini, tim konsultan menjelaskan perbedaan spesifik antara 
rancangan Ditjenka dengan usulan IndII, serta alasan ekonomi pemberian izin kepada 
penyelenggara PK untuk mengenakan biaya atas layanannya. 
 
Tim konsultan kemudian berlanjut mendiskusikan contoh-contoh spesifik struktur PK 
dan bagaimana struktur tersebut akan diperlakukan berdasarkan rancangan Ditjenka 
dan usulan IndII. Selama meninjau kembali berbagai contoh yang diberikan oleh tim 
konsultan, Pak Asril mengangkat isu apakah PK dapat mengangkut barang ke 
pelabuhan umum (dan bukan pelabuhan khusus). Tim konsultan menjelaskan alasan 
pemberian izin untuk menggunakan pelabuhan-pelabuhan umum sebagai wilayah-
wilayah penunjang PK. 
 
Pak Asril juga menekankan pentingnya memahami dasar hukum usulan-usulan IndII, 
sehingga keputusan-keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang pada 
akhirnya diambil oleh Ditjenka dapat dipertahankan dan dijelaskan. 
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Kebutuhan atas Perkeretaapian Khusus

1. Infrastruktur transportasi Indonesia harus dengan
segera dikembangkan untuk mengikuti pertumbuhan
ekonomi yang telah diproyeksikan

2. Prasarana jalan raya sendiri tidak bisa menampung
90% barang dan komoditas yang telah diproduksi

3. Kegiatan dalam sektor ekonomi sebagian besar
merupakan kegiatan yang didasarkan pada
komoditas, dengan berbagai macam industri,
perkebunan dan pertambangan yang akan sangat
membutuhkan kereta api.

 
 

3

Kebutuhan atas Perkeretaapian Khusus

4. Hanya sebagian dari biaya perkeretaapian khusus
yang dapat didanai oleh Pemerintah dan BUMN.

5. Sebagian besar dana harus berasal dari pihak
swasta.

6. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang
rakyat untuk mengembangkan perkeretaapian
yang akan melayani satu atau beberapa industri.

7. Pihak swasta memiliki motif yang kuat untuk
membangun infrastruktur perkeretaapian bagi
sektor industri yang dapat menjadi sumber
pendapatan jangka panjang yang stabil.
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Manfaat Ekonomi dari Perkeretaapian Khusus

1. Banyaknya barang dan komoditas yang masuk
ke pasar, akan memberikan fondasi yang kuat
untuk perkembangan dan merupakan
penambahan sumber pendapatan bagi
Negara.

2. Pembangunan infrastruktur rel kereta api
yang baru akan memberikan manfaat
ekonomi secara tidak langsung
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Peran Regulator

1. Walaupun tujuan dari Perkeretaapian Khusus
telah diketahui dengan jelas, sumber dana
yang besar yang dibutuhkan untuk investasi
tersebut tidak akan mengalir masuk tanpa
adanya kerangka perundang-undangan yang
jelas.

2. Setidaknya, Pemerintah untuk memberikan
jaminan bahwa dengan tunduk kepada
peraturan yang memberikan batasan-batasan
(teknis, keselamatan, lingkungan, dll),
perkeretaapian dapat beroperasi sesuai
dengan tujuannya untuk waktu yang lama.
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Tantangan Bagi Peraturan Utama

1. Ketidakjelasan mengenai siapa yang
dapat menggunakan atau
mengoperasikan perkeretaapian khusus

2. Pembatasan terhadap lingkup
perkeretaapian khusus

3. Ketidakpastian mengenai interkoneksi
4. Ketidakjelasan atas sifat dan

kepemilikan dari aset perkeretaapian
khusus

5. Kerumitan sistem perizinan
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Usulan Penyelesaian

Suatu Peraturan Menteri yang baru akan
memperjelas dan melaksanakan Undang-undang
Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah yang telah
ada (PP 56/2009 dan PP 72/2009)

Tidak diperlukan perubahan terhadap Peraturan
Pemerintah yang telah ada saat ini

Tidak diperlukan perubahan terhadap Undang-
undang Perkeretaapian – segala perubahan terhadap
peraturan yang telah diusulkan konsisten dengan
Undang-undang Perkeretaapian
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Aturan Klien: Perkeretaapian Khusus hanya
dapat digunakan oleh suatu badan usaha untuk
mendukung kegiatan pokoknya (Pasal 5(3)
Undang-undang Perkeretaapian)

Aturan Penyelenggara: Perkeretaapian Khusus
hanya dapat diselenggarakan oleh suatu badan
usaha untuk mendukung kegiatan pokoknya
(Pasal 33(1) Undang-undang Perkeretaapian)

1. Ketidakjelasan mengenai siapa yang dapat
menggunakan atau mengoperasikan perkeretaapian
khusus

 
 

9

Klien:

- badan usaha tunggal
- dua atau lebih badan usaha yang terafiliasi
- sebuah konsorsium dari badan usaha yang

tidak terafiliasi

Penyelenggara:

- badan usaha yang sama dengan klien
- afiliasi dari klien
- badan usaha yang tidak terafiliasi yang
memiliki kontrak eksklusif

Siapakah yang dimaksud dengan ‘badan 
usaha’?
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“Kendali” dapat diartikan secara luas untuk
meliputi kepemilikan atas mayoritas saham
dengan hak suara ATAU kemampuan untuk
menunjuk atau mengganti mayoritas direksi
perseroan

Kemampuan untuk melaksanakan kendali
terhadap suatu perusahaan melalui hak-hak
yang diatur di dalam perjanjian (contohnya
Perjanjian Pemegang Saham) merupakan
praktek yang secara hukum dan komersial
diterima luas dan juga tercermin di dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK
38)

Afiliasi melalui kendali nyata
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Dasar Alasan dari Aturan Konsorsium

Hal yang menjadi kekhawatiran utama
Kementerian Perhubungan adalah potensi
perlakuan yang tidak adil terhadap badan usaha
kecil sebagai akibat dari diperbolehkannya
beberapa badan usaha untuk membentuk suatu
perkeretaapian khusus tunggal.

Kami yakin bahwa kekhawatiran ini dapat diatasi
secara efektif apabila badan usaha tersebut
merupakan anggota dari suatu konsorsium
tunggal
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Dasar Alasan Aturan Konsorsium

Aturan konsorsium berarti bahwa beberapa
pengguna/klien harus bertindak sebagai satu
badan usaha dengan tujuan yang sama, yang
dengan demikian mengurangi kemungkinan
terjadinya diskriminasi

Resiko terkait dengan perlakuan yang tidak adil
dapat diatasi secara efektif dengan perjanjian
konsorsium

Jika jaminan dengan perjanjian masih belum
cukup, terdapat perlindungan lain bagi para pihak
melalui undang-undang anti monopoli
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Klien: Segala jenis usaha yang secara sah dapat
meminta pengadaan Perkeretaapian Khusus
sebagai dukungan terhadap usahanya tersebut

Penyelenggara: kegiatan usaha yang sama
dengan klien (jika penyelenggara adalah badan
usaha yang sama dengan klien atau afiliasi dari
klien) ATAU suatu perusahaan yang bergerak di
bidang transportasi (jika penyelenggara tidak
terafiliasi dengan klien tetapi memiliki
perjanjian transportasi eksklusif dengan klien)

Apa yang dimaksud dengan ‘kegiatan pokok’?
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2. Pembatasan terhadap lingkup perkeretaapian 

Aturan “titik ke titik”: Perkeretaapian
Khusus diselenggarakan terbatas dalam
kawasan yang merupakan wilayah
kegiatan pokok badan usaha, dan dari
kawasan kegiatan pokok ke satu titik di
wilayah penunjang (Pasal 350 PP
56/2009)
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Dasar Alasan Mengubah Peraturan “titik ke titik”

Pengaturan ini sangat membatasi penggunaan
dari perkeretaapian khusus, sehingga menyulitkan
dalam mendapatkan investasi

Dengan memperlunak pengaturan maka akan
memungkinkan perkeretaapian khusus untuk
membawa produk-produk kepada dan dari
beberapa konsumen atau penyedia barang dari
klien

Aturan titik ke titik tidak diatur di dalam Undang-
undang Perkeretaapian, dan hanya ada di dalam
PP 56/2009
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Dasar Alasan Mempertahankan Pengaturan “titik ke 
titik”

Terdapat perbedaan pendapat di dalam
Kementerian Perhubungan mengenai apakah
peraturan Titik ke Titik membatasi atau
memperluas Undang-undang Perkeretaapian.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa
peraturan Titik ke Titik sudah memperluas
ketentuan Undang-undang Perkeretaapian,
tidak ingin lebih lanjut memberikan
kelonggaran.
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Jalan tengah: Usulan sehubungan 
interpretasi Peraturan “Titik ke Titik”

Peraturan “titik ke titik” dapat secara luas
diartikan sebagai berikut:

• Memperbolehkan terdapatnya ‘wilayah-
wilayah penunjang’ yang berbeda jenis
(contohnya titik pengangkutan, off-takers,
supplier barang mentah, dsb)

• Memberikan fleksibilitas penggunaan
infrastruktur pada titik titik yang terletak di
antara ‘kawasan kegiatan pokok’ dan ‘wilayah
penunjang’
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3. Ketidakpastian mengenai interkoneksi
Penyambungan: Perkeretaapian Khusus dapat, dengan
persetujuan dari otoritas yang berwenang, disambungkan
dengan jaringan perkeretaapian umum atau jaringan
perkeretaapian khusus (Pasal 52 UU 23/2007) dan pelayanan
angkutan tersebut dapat diintegrasikan (Pasal 149(2) UU
23/2007)

Kerjasama: Suatu penyelenggara Perkeretaapian Khusus dapat,
dengan persetujuan dari Kementerian Perhubungan, melakukan
perjanjian kerjasama dengan penyelenggara perkeretaapian lain
tanpa mengubah status dari Perkeretaapian Khusus (Pasal 374 PP
56/2009)

Peraturan Integrasi: Suatu Perkeretaapian Khusus dapat, dengan
persetujuan dari otoritas yang berwenang, diintegrasikan dengan
jaringan angkutan perkeretaapian lainnya, dengan ketentuan
bahwa pengaturan mengenai perkeretaapian umum akan berlaku
(Pasal 161 PP 72/2009)
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Dasar Alasan Peraturan Interkoneksi

Memberikan kemungkinan bagi Perkeretaapian Khusus
untuk melakukan interkoneksi dan berbagi infrastruktur
dan gerbong (berdasarkan perjanjian) akan dapat
meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan
mencegah persaingan tidak sehat

Masing-masing penyelenggara tetap melayani kliennya
tetapi kerjasama antara penyelenggara diperbolehkan

Jaringan yang dibentuk akan memberikan layanan
bersifat khusus dan terbatas hanya kepada beberapa
pelanggan besar.

Kami berpendapat bahwa inilah konsep yang diperlukan
untuk mendorong pihak swasta berinvestasi di sektor
perkeretaapian
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Usulan Peraturan Interkoneksi

melaksanakan ketentuan kerja sama yang disebut dalam
Pasal 374 PP 56/2009 yang memperbolehkan beberapa
penyelenggara perkeretaapian khusus (masing-masing
melayani kliennya sendiri) berbagi infrastruktur dan
lokomotif, gerbong tanpa harus kehilangan statusnya
sebagai perkeretaapian khusus

Melaksanakan ketentuan integrasi dalam Pasal 161 PP
72/2009 untuk secara jelas menyatakan bahwa integrasi
antara infrastruktur perkeretaapian khusus dengan
infrastruktur perkeretaapian umum hanya dapat terjadi
apabila persyaratan teknis yang berlaku untuk
perkeretaapian umum telah dipenuhi.
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Apa yang terjadi apabila perkeretaapian 
terinterkoneksi ?

Kami mengusulkan agar perjanjian interkoneksi
memperbolehkan penyelenggara pertama untuk :

– Mengakses infrastruktur penyelenggara lain untuk 
tujuan memberikan jasa pelayanan yang 
mendukung klien penyelenggara pertama tersebut

– Mengatur penyelenggara lain (apabila 
penyelenggara umum) untuk menyediakan layanan 
yang menunjang klien penyelenggara pertama

– Memberikan akses terhadap penyelenggara lain 
untuk menggunakan infrastruktur penyelenggara 
pertama untuk tujuan apapun yang sesuai dengan 
usaha penyelenggara lain tersebut
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Interkoneksi – Perbedaan Pendapat

Terdapat perbedaan pendapat dalam Kementerian
Perhubungan mengenai apakah Pasal 374 PP 56/2009 dapat
digunakan sebagai dasar untuk menerapkan peraturan
interkoneksi.

Terdapat pendapat bahwa aturan dalam Pasal 161 PP 72/2009
mempunyai pengertian bahwa setiap integrasi infrastruktur
perkeretaapian antara Perkeretaapian Khusus dengan
perkeretaapian lainnya mengakibatkan terjadinya perubahan
status dari Perkeretaapian Khusus menjadi perkeretaapian
umum.

Kami berpendapat bahwa Pasal 161 PP 72/2009 dapat diartikan
sebagai mewajibkan penerapan ketentuan-ketentuan teknis
dari perkeretaapian umum dalam beberapa jenis interkoneksi
tanpa mengubah status hukum dari perkeretaapian khusus.
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4. Kurangnya kejelasan mengenai sifat dan 
kepemilikan dari aset perkeretaapian khusus

Perkeretaapian khusus dibangun oleh pihak swasta untuk
tujuan pribadi dengan menggunakan hanya dana pribadi

Kami berpendapat bahwa baik di UU Perkeretaapian atau
peraturan infrastruktur (PPP) tidak terdapat pengaturan
bahwa perkeretaapian khusus dianggap sebagai suatu
bentuk ‘konsensi’

Kami mengusulkan bahwa hal-hal yang berhubungan
dengan apa yang akan terjadi setelah proyek berakhir
untuk secara bebas dinegosiasikan pada waktu yang pantas
antara penyelenggara dan pemerintah sebagai bagian dari
ketentuan perizinan, dengan pemahaman bahwa aset
untuk diperlakukan sebagai milik pribadi

 
 



LAMPIRAN 

 112 

24

5. Kerumitan sistem perizinan 

Prosedur untuk mendapatkan izin terlalu
berbelit-belit

Kami berpendapat bahwa proses tersebut
dapat disederhanakan dan dipersingkat
tanpa mengurangi efektifitas atau
membatasi otonomi daerah

Kami berpendapat penyederhanaan ini
dapat dilakukan melalui suatu Permen,

 
 

25

Kesimpulan

Tujuan ditingkatkannya keterlibatan pihak swasta
belum tercapai karena terdapatnya berbagai
hambatan

Kami berpendapat bahwa hambatan-hambatan
ini dapat secara efektif diatasi melalui Peraturan
Menteri yang baru, dan tanpa dilakukan
perubahan terhadap Undang-undang
Perkeretaapian dan Peraturan-peraturan
Pemerintah yang telah ada saat ini.
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LAMPIRAN 4: BERITA ACARA DAN BAHAN LAIN DARI DKF 
PERTAMA 

 
Berita Acara Rapat – DKF – Perkeretaapian Khusus Tahap 3 

Tanggal : 20 Mei, 2011 

Waktu  : 13:00 – 17:00 

Tempat : Hotel Millennium, Lantai 3, Ruang Irian  

Hadir:  

DKF pertama dihadiri oleh 47 orang dari berbagai kementerian dan pihak swasta. 
Daftar dari peserta yang hadir terdapat pada lampiran dari berita acara ini.  

Kata Pembukaan oleh Pak Asril Syafei – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 
Ditjenka 

Pak Asril dengan singkat menjelaskan sejarah dari PK; bahwa konsep PK diperkenalkan 
dalam UU Perkeretaapian sebelumnya yang umumnya digunakan pada perkebunan 
gula dan pariwisata. Ia lebih lanjut menjelaskan mengenai prinsip utama dalam 
mengatur penyelenggaraan PK, yaitu bahwa PK harus diselenggarakan selaras dengan 
rencana induk transportasi nasional dan daerah. Secara umum, hambatan utama 
pembangunan perkeretaapian sampai saat ini adalah bahwa kereta api masih 
dipandang sebagai sarana transportasi alternatif. Pak Asril berpendapat bahwa kereta 
api seharusnya dipandang sebagai satu-satunya solusi sarana transportasi (di 
Indonesia).  

Ia berharap bahwa rancangan peraturan yang diajukan oleh tim IndII dapat 
menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan PK. Oleh karena itu, tujuan 
utama dari DKF adalah untuk memperoleh dan menghimpun masukan dan komentar 
yang datang dari lembaga yang berwenang serta dari pelaku usaha.  

Presentasi oleh Tim IndII  

Presentasi mengenai rancangan peraturan yang diajukan oleh tim IndII diberikan oleh 
Guy Des Rosiers dalam bahasa Inggris, sementara materi presentasi disajikan dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pak Asenar juga membantu dengan memberikan 
rangkuman dalam bahasa Indonesia atas presentasi yang diberikan.  

Presentasi berlangsung selama kurang lebih 40 menit.  

 

 



LAMPIRAN 

 114 

Sesi Diskusi 

1.  Pak Indra Darmawan (Direktur Deregulasi Badan Penanaman Modal) dari 
BKPM 

a. Pak Indra menyampaikan isu mengenai Daftar Negatif Investasi yang saat ini tidak 
membatasi kepemilikan saham asing dalam sektor PK. Dengan demikian, secara logis 
dapat ditafsirkan bahwa sektor PK terbuka 100% untuk penanaman modal asing. Ia 
mengusulkan bahwa rancangan Permen harus mengatur mengenai persyaratan 
penanaman modal asing.  

Tanggapan: 

Menurut Pak Asril, suatu Permen biasanya hanya akan merujuk kepada peraturan lain 
dan tidak secara langsung mengatur mengenai persyaratan penanaman modal pada 
penyelenggara PK. Terdapat kemungkinan untuk melakukan tinjauan kembali atas 
Daftar Negatif Investasi di kemudian hari.  

b. Interkoneksi dan pengguna lebih dari satu – mengenai peraturan bagaimana 
pengguna PK yang berjumlah lebih dari satu dapat memperoleh haknya untuk bersama 
menggunakan prasarana PK; pertanyaannya adalah apakah pengaturannya didasari 
oleh kepemilikan saham oleh pengguna pada penyelenggara PK ataukah melalui suatu 
kerjasama (murni berdasarkan perjanjian). 

Tanggapan: 

Di dalam usulan rancangan Permen, pengaturannya dapat didasarkan pada perjanjian 
antara pihak.  

c. Penyelarasan dengan peraturan-peraturan lainnya – Pak Indra mengangkat persoalan 
persyaratan divestasi dalam peraturan pertambangan yang mewajibkan pemegang IUP 
untuk melakukan divestasi sebesar 20% modal asingnya kepada pemilik saham dalam 
negeri. Pertanyaan Pak Indra adalah apakah divestasi tersebut akan memberikan 
dampak terhadap penyelenggara PK. Ia menyarankan bahwa diperlukan konsultasi 
dengan Kementerian ESDM (serta regulator/otoritas lainnya).  

Tanggapan: 

Isu diatas akan dibahas dengan ESDM dalam pertemuan IAWG yang akan diadakan 
setelah DKF.  

2.  Bu Eka – BATR 

a) Pertanyaan Ibu Eka terkait dengan konsep ‘dikendalikan atau di bawah kendali yang 
sama’. Ibu Eka ingin mengetahui apakah ini berarti bahwa pemrakarsa PK harus 
memiliki saham mayoritas dalam penyelenggara PK dan apa alasannya?  
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Tanggapan: 

Di dalam usulan rancangan Permen, pemegang saham minoritas masih dapat 
memenuhi syarat apabila terdapat suatu kendali nyata (kontraktual) atas penunjukkan 
mayoritas anggota dewan direksi. Prinsip umumnya adalah bahwa harus terdapat 
kendali nyata dan kendali tersebut harus bisa dibuktikan secara obyektif oleh regulator. 

b.  ibu Eka masih belum sepenuhnya mengerti definisi istilah ‘konsorsium’. Secara 
khusus ia ingin mengetahui bagaimana komposisi pemegang saham yang dapat 
diterima dalam suatu konsorsium.  

Tanggapan: 

Konsep konsorsium sampai saat ini masih dibicarakan dan perlu mendapatkan 
diklarifikasi secara internal. Ide pokoknya ialah bahwa konsorsium merupakan suatu 
kelompok usaha yang terjalin dalam suatu gabungan perusahaan (misalnya 
pertambangan yang memberikan pasokan kepada peleburan terdekat) yang dapat 
dianggap sebagai ‘badan usaha’ tunggal yang bertujuan untuk mendirikan suatu PK.  

c. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan IUP operasi dan produksi. Secara umum, 
pertanyaan Ibu Eka adalah apakah pemegang IUP juga diwajibkan untuk memiliki izin 
penyelenggaraan PK?  

Tanggapan: 

Pak Asril memberikan tanggapan bahwa isu ini juga akan dibahas dengan ESDM pada 
tingkat IAWG. Akan tetapi, prinsip umumnya adalah bahwa pemegang IUP juga harus 
memperoleh izin penyelenggaraan PK.  

3.  Bu [Handani] – PT Priayamanaya Djan International 

Ia mengangkat perihal pentingnya standarisasi antara perkeretaapian (antara PK dan 
PU) terkait dengan interkoneksi. Pemerintah perlu menetapkan persyaratan 
standarisasi dalam rancangan peraturan sehingga interkoneksi dapat terlaksana. 

Tanggapan: 

Pak Asril menyadari perlunya standarisasi. Akan tetapi, ia mempertimbangkan apakah 
standarisasi tersebut perlu untuk secara khusus diatur di dalam Permen. Isu ini akan 
dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan IAWG.  

4.  PT Adani Global 

Perwakilan dari PT Adani mengakui bahwa salah satu hambatan utama adalah 
menentukan pihak mana yang memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai 
penyelenggara PK. Jika mengikuti pengertian PK di dalam peraturan yang ada saat ini, 
bisa terjadi terdapat ribuan penyelenggara PK di sektor pertambangan, karena setiap 
pemegang IUP dapat mengajukan diri untuk menjadi penyelenggara PK.  
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Khusus untuk Adani, pertanyaannya adalah apakah Adani, sebagai pemegang IUP 
untuk Pengangkutan, yang usaha utamanya bergerak di bidang pengangkutan batu 
bara, dapat menjadi penyelenggara PK.  

Adani menyarankan bahwa terkait dengan periode berlakunya izin operasi (sebagai 
contoh izin pelabuhan khusus), seharusnya mengikuti izin dengan periode berlaku yang 
paling lama.  

Tanggapan: 

Rancangan Permen dipersiapkan berdasarkan UU yang berlaku dengan pengertian 
bahwa akan diadakan perubahan sesedikit mungkin terhadap PP yang sudah ada. Tim 
akan mempertimbangkan dan membahas pertanyaan yang diangkat oleh Adani 
dengan memperhatikan undang-undang dan PP yang sudah ada.  

5.  MEC 

Pertanyaan yang diangkat adalah apakah sebuah konsorsium boleh terdiri dari badan 
usaha yang terlibat dalam bidang usaha pokok yang berbeda.  

Tanggapan: 

Bisa.  

6.  Pak Djoni Gondo P – PT Priayamanaya Djan International 

a.  Pak Djoni menyatakan bahwa UU Perkeretaapian dan PP yang ada saat ini 
belum mengatur persoalan pembentukan konsorsium.  

b.  Proses perizinan seharusnya hanya berada di lingkup pemerintah daerah. 

c.  Pak Djoni menyatakan bahwa pembangunan PK seharusnya berkaitan dengan 
rencana jangka panjang.  

d. Pak Djoni mempertanyakan apakah sebuah konsorsium boleh terdiri dari badan 
usaha yang terlibat dalam sektor usaha pokok yang berbeda.  

Tanggapan: 

Untuk menanggapi pertanyaan di atas, (a) Pak Asril menyatakan bahwa PP yang ada 
saat ini dapat diubah, jika diperlukan, agar tidak menghambat pembangunan PK. 
Untuk pertanyaan (b), Pak Asril menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah pusat 
masih sangat diperlukan dan penting untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan 
PK oleh pemerintah daerah.  

7.  Pak Novianto – Kementerian Pertanian  

a. Bagaimana status kepemilikan dari prasarana PK setelah masa berlaku izin habis?  
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Tanggapan: 

Rancangan Permen didasarkan pada premis bahwa pada awalnya prasarana akan 
dianggap sebagai properti milik swasta (dan bukan properti milik Negara). Rancangan 
Permen mengajukan mekanisme yang fleksibel untuk menghadapi masalah yang 
mungkin timbul pada saat berakhirnya proyek, yang dapat memberikan kesempatan 
kepada pihak penyelenggara dan regulator untuk merundingkan syarat yang sesuai 
sebagai bagian dari proses perizinan.  

b. Perlindungan terhadap lahan pertanian – Pak Novianto mengangkat keberadaan UU 
41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan apakah 
rancangan Permen telah mengangkat masalah pembangunan PK dalam hal sebagian 
dari PK akan menggunakan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini.  

 Tanggapan: 

 Masalah ini akan dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan IAWG.  

(c) Dapatkah PK mengangkut juga barang-barang lainnya, misalnya, produk usaha lokal 
yang terletak sepanjang jalur PK, contohnya, dari sebuah perkebunan minyak kelapa 
sawit?  

 Tanggapan: 

 Akan dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan IAWG.  

8.  E. Michael Johnson – PT Harvard International  

PT Harvard International telah melakukan studi kelayakan terhadap PU selama empat 
tahun terakhir dan mengakui bahwa hambatan terbesar adalah keharusan untuk 
melakukan tender.  

Penutupan 

Pukul 17:00 Pak Asril menutup DKF dan mengumumkan bahwa akan ada pembahasan 
lanjutan yang akan diselenggarakan oleh tim IndII selama pertemuan IAWG dan bahwa 
setiap komentar, saran, dan masukan dari seluruh pihak akan diterima dan akan 
dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan IAWG. Pak Asril juga menyebutkan bahwa 
akan ada DKF lanjutan ke depannya. 
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No Nama Jabatan Lembaga Email Nomor Telepon 

 

 
1 Sarimida   Kadishub Prov. Sumsel   0812 71414888 

 

 
2 Asril Syafei Dir. LLAKA Dit. LLAKA, Kemenhub asrils@yahoo.com   

 

 
3 Nikotiyanto   PT KAI nikotiyanto@yahoo.com 0812 25250066 

 

 
4 Roosdiatmoko   PT INKA roos@inka.web.id   

 

 
5 Handani   PT Priamanaya nini@priamanaya.com   

 

 
6 Didi Marsono   PT Adani Global didimarsono@ptadaniglobal.com 

021 830 
7406/08115410
185 

 

 
7 Amrul Indra   PT Adani Global amrul@ptadaniglobal.com   

 

 
8 Djoni Gondo P   PT Priamanaya Djan International gondoprabowo@yahoo.co.id 0813 2020 4848 

 

 
9 Syahrul Huda   PKKPJT Kemenhub syah_huda@yahoo.com   

 
 

10 Zainal A   PKKPJT Kemenhub   0812 9948542 

 

 
11 Galuh S Staf Menko Perekonomian galuh_sudorowerti@yahoo.com 0878 39265478 
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12 Amir Faisol   BATR amir.faisol@batr.co.id 0811 785553 

 

 
13 Haryo Y. Sadewo   BKPM haryo_ys@yahoo.com 0812 2345411 

 

 
14 Tria Mei Dian Sari   BKPM     

 

 
15 E. Michael Johnson   PT Harvard International ej18@centrin.net.id 0813 82393772 

 

 
16 Bambang Ramadhiarto Manajer PT INKA bambangr@inka.web.id 0858 56480074 

 

 
17 Dadan Ruswanda   PT BA     

 

 
18 Biverli Staf PT BA bbinang@bukitasam.co.id   

 

 
19 Sigit Sugiarto   PT INKA sigit@inka.web.id   

 

 
20 Eka Sjarif   BATR eka.sjarif@batr.co.id 0811 8400698 

 

 
21 Teguh Pranoto   BATR     

 

 
22 Adrianto  Staf Ditjen. KA llakainvestasi@yahoo.com 0817 6327779 

 

 
23 Ridho Fahmi   Ditjen. KA llakainvestasi@yahoo.com 021 3506526 

 

 
24 M. Imsa R   Ditjen. KA   0856 93298360 

 

 
25 Amir Rifai  Staf Ditjen. LLAKA   0852 35078077 

 

 
26 Indra D   BKPM     

 

 
27 Roland   ESDM bahan@esdm.go.id 021 3407272 

 

 
28 Armen   ESDM bahan@esdm.go.id 0813 83371911 

 

 
29 Asenar Konsultan IndII  asenar@gmail.com 0811 888951 

 

 

30 
Tanti F.S  Staf Dit. LLAKA, Kemenhub tantiferasari@yahoo.co.id   

 

 
31 Andre Budi D  Staf Dit. LLAKA, Kemenhub tokokw@gmail.com 0856 47798999 

 

 
32 Eddy Susanto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub edy.ar99@yahoo.com 0819 32260088 

 

 
33 Safruddin Laode   BKPM safruddinlaode@yahoo.co.id   

 

 
34 Retno Sari S Staf Subdit. Investasi. Dit. LLAKA retno.sunarto@yahoo.com   
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35 Totok Lukito  Kasubdit Angkutan Dit. LLAKA, Kemenhub totok.lukito@yahoo.co.id    

 

 
36 Kurniawan Agung Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
37 Mesra Eza  Wakil Presiden MEC Coal     

 

 
38 Fina Ulya H Staf Biro Perencanaan  lya_fany@yahoo.com   

 

 
39 Imelda M Staf Biro Hukum, Kemenhub smartfun01@yahoo.com   

 

 
40 Rusman P Staf Dit. LLAKA, Kemenhub rusman.prihatanto@yahoo.com   

 

 
41 

Bernadette S. 
Mayashanti Kasubdit Dit. LLAKA, Kemenhub maya_singgih@yahoo.com   

 

 
42 M. Muncholis Kasi Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
43 Novianto Staf Biro Hukum & IP   

0813 
80507950/021 
7804036 

 

 
44 Suranto Kasi Dit. LLAKA, Kemenhub mas_ranto@yahoo.com   

 

 
45 Danto Kasubdit Dit. Prasarana KA danto_monas@yahoo.co.id    

 

 
46 Dean Andre   Dit. Keselamatan Perkeretaapian dean_taruna@yahoo.co.id   

 

 
47 Febrina Direktur MEC Coal febrina@mec-coal.com   

 

 
48 Efi Novara Staf Senior Proyek IndII  efi.novara@indii.co.id 0812 9800503 

 

 

49 
Guy Des Roseir Konsultan Makarim & Taira S guy.desroseirs@makarim.com 0815 10608916 

 

 
50 Benny Bernarto Konsultan Makarim & Taira S benny.bernarto@makarim.com 0815 19056658 

 

 
51 Annelty Ngabito Konsultan IndII      

 

 
52 Revy Petragradia Konsultan IndII      
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LAMPIRAN 5: BERITA ACARA DAN BAHAN LAIN DARI 
RAPAT IAWG YANG PERTAMA 

 
IAWG – 10 Juni, 2011 – Kemenhub – Gedung Karsa, Lantai 2 – Ruang Majapahit 

Peserta: Daftar hadir terlampir 

Pak Asril menyampaikan kata pembuka dengan memberikan penjelasan singkat 
mengenai tujuan diadakannya pertemuan IAWG. Pak Suyono dari tim konsultan 
melanjutkan dengan memberikan penjelasan mengenai landasan ekonomis 
pengembangan PK. Pengembangan yang radikal dan cepat sangat diperlukan apabila 
dimungkinkan, termasuk bila perlu, mengubah peraturan-peraturan terkait (perlu 
menerapkan konsep ‘not business as usual’ apabila kita ingin berkembang).  

Pak Efi dari tim konsultan juga menjelaskan mengenai status dan perkembangan dari 
program IndII, yaitu bahwa saat ini IndII telah mencapai Tahap 3 dalam mendukung 
pemerintah mengembangkan peraturan-peraturan yang terkait dengan PK. Tim akan 
bekerja dengan semaksimal mungkin sampai dengan akhir bulan Juni ini, termasuk 
melanjutkan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.  

Tim konsultan (Pak Guy) menjelaskan mengenai aturan yang berlaku terkait dengan 
hukum perkeretaapian serta usulan amandemen dan peraturan pelaksana.  

Diskusi: 

Pak Asril melanjutkan dalam menjelaskan latar belakang dari konsep ‘konsorsium’ 
sebagaimana diusulkan oleh tim konsultan. Ia mengakui bahwa dalam sejarahnya PK 
hanya terbatas untuk area-area tertentu; namun, konsep tersebut telah berkembang 
sesuai dengan meningkatnya permintaan. Banyak investor yang telah melakukan 
pendekatan kepada Kemenhub dengan permasalahan yang sama, misalnya bahwa 
mereka tidak memiliki kemampuan atau pengalaman yang memadai untuk 
melaksanakan usaha/kegiatan transportasi tetapi sangat membutuhkan fasilitas 
transportasi yang baik dan dapat diandalkan. 

Menindaklanjuti diskusi pembukaan dengan Pak Asril, Pak Suyono melanjutkan dengan 
melemparkan pertanyaan kepada hadirin apakah Perpres 13/2010 tentang 
infrastruktur relevan dengan PK. Ia mengusulkan untuk mengubah Perpres 13/2010 
untuk mengklarifikasi perlakuan terhadap investasi swasta yang hanya menggunakan 
dana swasta.  

Diskusi lainnya:  

1.  Pak Arief Indiarto (ESDM) – 

Pak Arief menjelaskan bahwa ESDM tidak terlalu terfokus dengan peraturan yang 
terkait dengan PK. Namun, perhatian utama mereka adalah untuk dapat menyediakan 
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pengangkutan yang tepat waktu untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan. Ia 
berharap usulan rancangan Permen dapat menunjang kebutuhan tersebut.  

Ia menyampaikan pertanyaan apakah konsep klien tunggal dapat direalisasikan. 
Menurut pandangannya, apabila PK dibatasi hanya untuk melayani satu klien maka 
pembentukan dan penyelenggaraan PK dapat menjadi tidak realistis secara ekonomis.  

Periode keberlakuan Izin Operasi PK –  Pak Arief menanyakan berapa lama jangka 
waktu keberlakuan izin PK yang ideal (Izin Usaha Pertambangan (IUP) berlaku untuk 20 
tahun). Ia mengajukan bahwa keberlakuan Izin Operasi PK idealnya mengikuti jangka 
waktu keberlakuan IUP dari perusahaan tambang yang dilayani oleh PK.  

Penyelesaian Perselisihan – Karena kegiatan PK akan melibatkan berbagai pihak 
swasta, terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan di pihak yang terlibat. Ia 
mengusulkan agar rancangan Permen mengatur mengenai sebuah otoritas yang 
ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.  

Sanksi – Pak Arief juga menyarankan agar sanksi dan denda diterapkan dalam hal 
terjadi kegagalan untuk memenuhi persyaratan.  

Tarif – Pak Arief juga menyarankan agar terdapat tarif tertentu yang harus dikenakan 
terkait dengan penggunaan fasilitas pengangkutan yang dimiliki oleh penyelenggara 
PK.  

Kompetensi – Pak Arief mempertanyakan apakah diperlukan suatu sertifikasi khusus 
dari otoritas terkait untuk menyelenggarakan PK.  

2.  Pak Israful (Kemenhub) 

Pak Israful menyatakan bahwa ia 85% setuju dengan usulan rancangan Permen. Akan 
tetapi, ia memiliki beberapa komentar mengenai rancangan tersebut.  

Terkait dengan Halaman 20 pada presentasi, ia menyatakan bahwa badan hukum harus 
merupakan penyelenggara yang sudah ada sebelumnya yang ditunjuk dan melayani 
hanya badan yang telah dilayani sebelumnya. 

Pak Israful menyampaikan bahwa dalam pandangannya, interkoneksi dan perjanjian 
dengan pihak ketiga bukan merupakan masalah. Mengenai status aset PK, ia 
menyampaikan bahwa menurut pendapatnya, PK bukan merupakan konsesi. 

Terkait dengan usulan konsep ‘Pemrakarsa Perkeretaapian’ (‘Railway Proponent’), Pak 
Israful menyampaikan bahwa konsep ‘pemrakarsa’ tidak dikenal dalam peraturan 
pelaksana yang berlaku. 

3.  Pak Imam (BKPM): 

Pak Imam menyampaikan apakah ia dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan 
aspek teknis dari PK di dalam pertemuan IAWG. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 
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i.  Dapatkah sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) menjadi 
penyelenggara PK? 

ii. Dapatkah PMA yang memiliki IUP dapat menjadi penyelenggara PK, dan 
dapatkah kegiatan tersebut dilaksanakan terpisah dari usaha pertambangannya? 

iii.  Komposisi pemegang saham: BKPM berpendapat bahwa penanam modal asing 
dapat memiliki saham sampai dengan 95%. Pak Imam secara khusus juga ingin 
mengetahui apakah rancangan Permen dapat juga memasukkan ketentuan mengenai 
pemegang saham. 

iv. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan usaha pertambangan, ia 
mempertanyakan apakah IUP Pengangkutan dan Penjualan juga harus dikeluarkan 
untuk perusahaan pertambangan (sebagai tambahan atas IUP Produksi). Ia juga 
mempertanyakan apakah perusahaan yang tidak mempunyai konsesi pertambangan 
(izin pertambangan) dapat diberikan IUPJL. Serta, apakah rancangan Permen juga akan 
mencakup persyaratan yang harus dipenuhi pihak yang akan menjalankan kegiatan PK. 

v.  Terkait dengan jangka waktu izin operasi PK, ia menyatakan bahwa 
keberlakuan izin harus sesuai dengan usaha pokok, atau apabila pengaturannya 
didasarkan kepada perjanjian, maka hal tersebut harus disebutkan di dalam perjanjian. 

4.  Pak Novianto – Kementerian Pertanian 

Pak Novianto menyatakan bahwa, karena Kementerian Pertanian sebagian besar 
berurusan dengan petani kecil, pengembangan PK barangkali tidak secara langsung 
relevan dengan sektor pertanian. Namun, ia menyatakan, apabila dimungkinkan, PK 
dapat juga beroperasi untuk mengangkut hasil pertanian dari petani-petani kecil dan 
dengan demikian memperbaiki kesejahteraan dari petani kecil.  

Keberlakuan izin PK – Pak Novianto menyatakan bahwa setelah habis berlakunya izin 
operasi PK (apabila tidak diperpanjang), aset sebaiknya dialihkan kepada pemerintah 
dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, terkait dengan masa 
berlakunya, ia menyatakan apabila PK akan digunakan untuk melayani perkebunan 
kelapa sawit, maka keberlakuan izin PK dapat diperpanjang untuk jangka waktu sampai 
lebih dari 70 tahun. Yang menjadi perhatian Pak Novianto adalah bahwa 
perkeretaapian harus dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 

5.  Pak Prawoto – Kemenhub – Dirjen Perkeretaapian – Biro Hukum 

Ia berpendapat bahwa rancangan Permen masih perlu didiskusikan lebih lanjut (diskusi 
panjang). Rancangan Permen harus didasarkan kepada peraturan yang berlaku saat ini. 
PK and PU harus diperlakukan dengan cara berbeda, karena apabila tidak, bisa 
‘berbahaya’ karena PU dapat dilelangkan, sedangkan SR tidak. 

Terkait dengan usulan perubahan PP, Pak Prawoto mempertanyakan apakah saat ini 
adalah saat yang tepat karena beberapa peraturan pelaksana dari PP telah dikeluarkan. 
Ia mempertanyakan apakah usulan untuk mengubah Pasal 374 itu benar/perlu dan 
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menyebutkan bahwa rancangan Permen masih harus didiskusikan lebih lanjut dan akan 
memakan waktu. 

Aturan dari satu titik-ke-titik lain – PP 56/2009 memperkenalkan aturan dari titik-ke-
titik. Ia menolak ide pembangunan sejumlah titik /stasiun pendukung di luar daerah 
usaha pokok (untuk bongkar muat) yang dapat mengakibatkan PK menjadi sama 
dengan PU.  Pak Prawoto menyampaikan isu mengenai pengawasan.  

Mengenai interkoneksi, Pak Prawoto mempertanyakan kembali ketergantungan tim 
konsultan terhadap Pasal 374 dari PP 56/2009, walaupun penjelasannya mengenai hal 
ini, sebagaimana maksud Pasal 161 dari PP 72/2009, tidak sepenuhnya dimengerti oleh 
tim konsultan dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Interkoneksi tidak melulu harus 
diartikan sebagai interkoneksi dari jaringan kereta api karena spesifikasinya harus sama 
sebelum kereta api dapat melakukan interkoneksi. Ia menyebutkan bahwa kita harus 
membedakan arti dari ‘jaringan kereta api’ (railway network) dengan ‘jaringan 
pelayanan’ (service network). 

Dengan acuan kepada Pasal 362 (a) dari PP 56/2009 dalam Pasal 23 Rancangan 
Permen, ia menyatakan pandangannya bahwa jangka waktu dua tahun dalam Pasal 
362 (a) harus berarti bahwa dalam waktu dua tahun pemegang izin pembangunan 
harus sudah memulai pekerjaan pembangunannya, dan tidak berarti bahwa 
pekerjaannya harus sudah selesai dalam jangka waktu tersebut.  

Penggunaan perusahaan terafiliasi –  Pak Prawoto tidak menolak konsep ini. Namun, ia 
memberikan referensi kepada kepemilikan mayoritas atas saham.  

Konsorsium –  Pak Prawoto tidak sepenuhnya mengerti usulan konsep ‘konsorsium’ 
yang diajukan oleh tim konsultan – dan menyatakan perhatiannya bahwa PK 
seharusnya tidak dicampuradukan dengan PU. Ia setuju bahwa PK seharusnya 
dikembangkan, tetapi dengan berbagai pembatasan. 

Pemrakarsa –  Pak Prawoto tidak mengerti pemisahan antara pemrakarsa dengan 
penyelenggara perkeretaapian (dan mempertanyakan apakah pemisahan ini 
diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku). 

Konsesi –  Pak Prawoto setuju bahwa PK tidak seharusnya diperlakukan sebagai 
konsesi, sebagaimana PK tidak termasuk di dalam Perpres dan oleh karenanya, tidak 
diharuskan untuk melakukan tender. Namun, status dari aset harus didiskusikan lebih 
lanjut, misalnya apakah pemerintah dapat mengambilalih aset.  

Secara keseluruhan, Pak Prawoto tidak ingin PK menjadi tidak dapat dibedakan dengan 
PU.  

6.  Ibu Maya – Kemenhub – Kepala Sub Direktorat Jaringan Lalu Lintas, Ditjenka 

Menurut pandangannya, seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan negosiasi 
dengan pihak penyelenggara PK mengenai status dari aset setelah masa berlaku izin .  
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Ia juga menyampaikan bahwa sebuah badan harus didirikan untuk mengawasi 
penyelenggaraan PK. Dalam sektor transportasi lainnya, pemerintah mendirikan 
otoritas pelabuhan dan otoritas bandar udara untuk mengawasi penyelenggaraan 
kapal dan pesawat, tetapi tidak ada otoritas semacam itu di sektor perkeretaapian.  

7. Pak Ichwanul Hakim – Bappenas 

Perwakilan dari Bappenas mendukung usulan rencana pengembangan PK. Ia menyadari 
adanya perbedaan pendapat mengenai PK dan menyarankan para pihak melihat 
kembali kepada prinsip dasar yang membedakan PK dari PU untuk dapat 
menyelesaikan perbedaan tersebut.  

8.  Pak Aldian – Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian 

Isu yang paling penting ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat (transportasi 
antarmoda, penggunaan tanah, lingkungan, dsb.). Kemungkinan monopoli dalam 
sektor perkeretaapian merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian. Oleh karena 
itu, perlu adanya suatu badan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan PK.  

Keberadaaan pihak swasta harus didukung, dengan tetap mempertahankan harga dan 
kualitas. 

Diusulkan juga bahwa seharusnya terdapat sanksi yang harus diterapkan kepada 
penyelenggara PK apabila gagal untuk menyelesaikan pembangunan kereta api 
sementara akuisisi lahan sudah dilakukan. Solusinya harus dengan jelas dinyatakan 
(termasuk ketika kereta api tidak akan beroperasi di masa yang akan datang – proyek 
monorail yang gagal merupakan sebuah contoh). 

*** 

Pak Asril menutup pertemuan IAWG dengan menyampaikan bahwa walaupun dahulu 
PK digunakan untuk tujuan tertentu di perkebunan tebu dan industri pariwisata, 
namun, ketika UU mengenai perkeretaapian yang berlaku saat ini sedang dikaji oleh 
DPR, terdapat pembahasan untuk memperluas penerapan PK. Meski Pak Asril 
mendukung pengembangan PK, ia setuju bahwa harus terdapat suatu mekanisme, 
pada tahap selanjutnya, untuk mengalihkan PK menjadi PU, karena seharusnya tidak 
terdapat terlalu banyak PK. Perpres 67 telah mengatur keterlibatan dari pihak dalam 
sektor perkeretaapian, walaupun harus melalui proses tender. UU perkeretaapian yang 
berlaku saat ini seharusnya tidak digunakan sebagai sebuah mekanisme oleh pihak 
tertentu untuk menghindari keharusan tender dengan menggunakan PK sebagai jalan 
keluarnya. Sebagaimana dimungkinkan, PP yang ada saat ini harus tetap berlaku 
sebagaimana sudah berlaku saat ini. 

Pak Suyono, melalui kata penutupnya, menyatakan bahwa tim konsultan menyadari 
persoalan yang telah dibahas dan pentingnya mencegah timbulnya praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, harus terdapat suatu kompromi untuk 
mencapai tujuan yang dimaksud. Tim konsultan hanya dapat membuat usulan 
mengenai rancangan Permen untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah, dengan 
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memperhatikan bahwa PK seharusnya tidak digunakan oleh pihak yang ingin 
menanamkan modalnya pada PU tetapi tidak ingin melakukannya melalui proses 
tender. 

*** 
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Nomor kegiatan dan judul : No. 229 – Perkeretaapian Khusus Tahap 3     

Judul pertemuan :  IAWG I – Diskusi mengenai Peraturan Perkeretaapian Khusus  Koordinator LFV :  

Tanggal dan 
lokasi   

: 10 Juni, 2011 Koordinator WG4 :  

    Gedung Karsa, Lantai 2, Ruang Majapahit, Kemenhub     

      
No Nama Jabatan Lembaga Email Nomor Telepon 

1 Asril Syafei Dir. LLAKA Dit. LLAKA, Kemenhub asrils@yahoo.com   

2 Prasetyo B 
Promosi dan 

Pengembangan Bisnis Dit. LLAKA, Kemenhub     

3 Setyo G   Dit. LLAKA, Kemenhub     

4 Arif Indarto   ESDM   0813 80280281 

5 Novianto   Kementerian Pertanian   021 7804036 

6 Suyono Dikun Penasihat IndII    0818 182390 

7 Efi Novara Staf Senior Proyek IndII  efi.novara@indii.co.id 0812 9800503 

8 Guy Des Roseirs Konsultan Makarim & Taira S guy.desroseirs@makarim.com 0815 10608916 

9 Benny Bernarto Konsultan Makarim & Taira S benny.bernarto@makarim.com 0815 19056658 

mailto:asrils@yahoo.com
mailto:efi.novara@indii.co.id
mailto:guy.desroseirs@makarim.com
mailto:benny.bernarto@makarim.com
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10 Asenar Konsultan IndII  asenar@gmail.com 0811 888951 

11 Shirley M.M Oroh Konsultan IndII  shirley.mm.oroh@gmail.com 0811 1988161 

12 Revy Petragradia Konsultan IndII      

13 Revie Hamzah  Manajer Kantor (OM) IndII  revie.hamzah@indii.co.id 0817 4864803 

14 Prawoto 
 Kepala Peraturan Perundang-

undangan Ditjenka   0813 19335570 

15 Umi Kulsum  Manajer Kantor (OM) IndII  umi.mimi@indii.co.id 0899 196718 

16 Yuwono   Dit. LLAKA, Kemenhub   021 68485486 

17 Jumanto   Dit. LLAKA, Kemenhub     

18 Emil Ardiaman  Periset IndII    0816 951112 

19 Rizky A.B   Bagian Hukum, Ditjenka     

20 Kris Octari Y   
Ditjen Mineral & Batu bara, 

ESDM     

21 Sunindyo Suryo H   
Ditjen Mineral & Batu bara, 

ESDM     

22 S. Sinaga   Sekditjen KA     

23 Suranto   Dit. LLAKA, Kemenhub mas_ranto@yahoo.com   

24 
Bernadette S. 
Mayashanti Kasubdit Dit. LLAKA, Kemenhub     

25 Prahono   Dit. KA     

26 Israfulhayat   Biro Hukum, Kemenhub     

27 Imelda   Biro Hukum, Kemenhub     

28 Riska Previta S Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

29 Eddy Susanto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub edy.ar99@yahoo.com 0819 32260088 

30 Andre Budi D  Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

31 Amir R  Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

32 Adrianto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub adribudip@yahoo.com 0817 6327779 

mailto:asenar@gmail.com
mailto:shirley.mm.oroh@gmail.com
mailto:revie.hamzah@indii.co.id
mailto:umi.mimi@indii.co.id
mailto:mas_ranto@yahoo.com
mailto:edy.ar99@yahoo.com
mailto:adribudip@yahoo.com
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33 Haryo Y.S Staf Dit. Infrastruktur BKPM haryo.ys@yahoo.com 0812 2345411 

34 Imam S   BKPM   0811 816367 

35 Muh. Imsa Rhomadon   Dit. LLAKA, Kemenhub     

36 Ikhwan Hakim   Bappenas     

37 Amilia Aldian   Kementerian Perekonomian     

38 Retno Sari   Dit. LLAKA, Kemenhub     

39 Made Happy   Dit. LLAKA, Kemenhub     

mailto:haryo.ys@yahoo.com
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LAMPIRAN 6: BERITA ACARA DAN BAHAN LAINNYA DARI 
DKF KEDUA 

 
Berita Acara – DKF Kedua – Perkeretaapian Khusus 
 
Tanggal  : 21 Juni, 2011 
Waktu  : 9:00 – 12:00 
Tempat  : Alila Hotel – Jakarta 
 
Peserta: 
 
DKF kedua dihadiri oleh 55 peserta dari berbagai kementerian dan sektor swasta. 
Mayoritas peserta dalam DKF kedua ini berasal dari sektor swasta, termasuk 
diantaranya beberapa pimpinan dari pihak swasta yang bermaksud membangun PK. 
 
Kata Pembukaan oleh Pak Asril Syafei – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, 
Ditjenka. 
 
Pak Asril membuka DKF kedua dan dengan singkat menjelaskan bahwa  sudah ada UU 
dan PP tentang PK, tetapi belum terdapat Permen. Sehubungan dengan Permen, 
pemerintah melalui Kemenhub bekerjasama dengan tim konsultan IndII, yang akan 
lebih lanjut menjelaskan mengenai usulan rancangan Permen. Ia juga menjelaskan 
kepada peserta mengenai pertemuan Trans-Asia Railway yang ia hadiri di Bangkok di 
mana negara-negara yang hadir sepakat untuk membangun dan menggunakan jaringan 
bersama. Di dalam pertemuan tersebut, peserta pertemuan sepakat bahwa 
pengangkutan barang melalui kereta api lebih cepat dari melalui kapal. Oleh karena itu, 
ia berpendapat bahwa angkutan kereta api seharusnya bukan dianggap sebagai 
alternatif pengangkutan melainkan sebagai satu-satunya solusi. 
 
Presentasi oleh Tim IndII 
 
Pak Suyono dari tim konsultan IndII menyatakan dahulu keberadaan Permen sangat 
penting untuk mendorong ‘private investment’ di Indonesia. Pak Efi melanjutkan 
dengan memberikan penjelasan singkat mengenai program IndII dan Tahap 3 dari 
proyek PK. 
 
Presentasi mengenai rancangan Permen yang diajukan oleh tim IndII diberikan oleh 
Guy Des Rosiers dalam bahasa Inggris, sementara materi presentasi disajikan dalam 
bahasa Indonesia. Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa setelah DKF yang pertama, 
tim telah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan berbagai pihak, yang 
mendapatkan masukan positif. Materi dan penjelasan yang diberikan di dalam DKF 
kedua ini didasarkan pembahasan-pembahasan tersebut. 
 
Presentasi berlangsung selama kurang lebih 35 menit. 
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Pak Suyono menambahkan bahwa dalam pertemuan ini, persoalan perubahan PP 
belum akan dibahas, dan akan lebih berfokus pada prinsip-prinsip dasar dari Permen. 
Permen ini adalah sesuatu yang baru sehingga dapat dimengerti apabila terdapat 
perbedaan pendapat. Akan tetapi, tim konsultan, pemerintah, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan telah mencapai kesepakatan dan persamaan pandangan dalam 
beberapa hal. Dua persoalan yang utama yang perlu dibahas adalah ketentuan ‘titik-ke-
titik’ dan aturan mengenai interkoneksi. Ia berharap bahwa solusi dari persoalan-
persoalan tersebut dapat mencapai titik temu karena PP tentang PK sudah menjadi hal 
yang sangat diperlukan.  
 
Sesi Diskusi 
 
1.  Pak Robert – Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Sumatera 

Selatan 
 
Sumatera Selatan memiliki 48% cadangan batu bara nasional atau lebih dari 22 milyar 
ton, sementara produksi batu bara saat ini baru mencapai 15 juta ton. Permasalahan 
utama terletak pada transportasi yang saat ini hanya dilakukan dengan truk, sehingga 
menimbulkan kemacetan di jalan raya. Pilihan yang ada antara lain dengan 
membangun jalan khusus atau perkeretaapian. Apabila Permen diberlakukan, pilihan-
pilihan ini tidak akan bisa diterapkan. Menurut ia hal ini disebabkan karena sistem 
perizinan yang berlaku sekarang adalah IUP. Terdapat dua jenis, yaitu IUP yang 
dikeluarkan oleh bupati/walikota atau gubernur yang hanya mengizinkan batu bara 
pengangkutan dan penjualan di wilayah penerbit IUP, dan IUP di mana batu bara boleh 
diangkut dan dijual keluar dari daerah penerbit IUP.  
 
Sebagai contoh, PT BA saat ini memiliki lebih dari satu IUP yang dikeluarkan oleh Bupati 
dan Menteri. Hanya batu bara dari IUP yang dikeluarkan oleh Menteri yang dapat 
dibawa dan dijual keluar dari daerah kabupaten. Contoh lain adalah Primanaya yang 
mempunyai IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Lahat.  Primanaya tidak boleh 
mengangkut dan menjual batu bara keluar dari Kabupaten Lahat. Ia menegaskan 
sehubungan bahwa koordinasi dalam peraturan diperlukan untuk mencegah halangan 
dalam pelaksanaannya.  
 
Menurut Pak Robert, tidak mungkin membangun PK hanya untuk mengangkut batu 
bara dari satu wilayah IUP yang dikeluarkan oleh Menteri.  Presiden RI dan Presiden 
India telah menyaksikan penandatangan perjanjian PK yang diharapkan akan segera 
dilaksanakan. Koordinasi diperlukan agar dapat berjalan lancar. 
 

* * * 
 
Pak Suyono dalam merangkum pendapat Pak Robert memahami bahwa Pak Robert 
tidak keberatan dengan adanya PK. Pak Guy Des Rosiers lebih lanjut menyampaikan 
bahwa ia memahami persoalan sehubungan dengan peraturan-peraturan dari 
kementerian lain, terutama dari sektor pertambangan. Ia menyampaikan bahwa tidak 
semua permasalahan dapat diselesaikan melalui Permen, sebagaimana telah dijelaskan 
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sebelumnya, koordinasi yang efektif sangat diperlukan, terutama di sektor 
pertambangan sehubungan dengan peraturan ESDM yang telah dikeluarkan.  
 
2.  Pak Joni Gondo – Priyamanaya 
 
Pertanyaan yang ia ajukan adalah sebagai berikut: 
 
Sehubungan dengan interkoneksi antara sebuah PK dan sebuah PU, dan tujuan akses-
akses ke PU, apakah ada rencana untuk mengubah infrastruktur karena terdapat 
perbedaan spesifikasi? 
 
Sehubungan dengan proses perizinan (PP 56/2009), apakah dimungkinkan untuk 
mendapatkan sertifikasi atau otorisasi dari pemerintah daerah; bahkan jika izin di 
legalisir oleh Menteri? 
 
PK dievaluasi 5 tahun sekali dan dapat berubah status menjadi PU – pertanyaan  Pak 
Joni Gondo adalah, apakah konsep BOT atau BOO yang akan diterapkan sehingga 
pertumbuhan PK dapat membantu pertumbuhan daerah juga?  
 

* * * 
 
David Lupton dari tim konsultan menyampaikan bahwa Permen tidak mengatur 
perbedaan spesifikasi antara PK dengan PU. Guy lebih Des Rosiers berpendapat 
persoalan teknis seharusnya diselesaikan secara kasus per kasus (tergantung kepada 
tujuan penggunaan PK). Secara umum tim berpendapat bahwa seharusnya 
dimungkinkan untuk melakukan interkoneksi antara PK dengan PU walaupun persoalan 
spesifikasi belum terselesaikan.  
 
Sehubungan dengan peranan pemerintah daerah, berdasarkan diskusi tim dengan 
Kemenhub, pada prinsipnya perizinan dapat didelegasikan kepada pemerintah. 
 
Mengenai BOT atau BOO tim berpendapat bahwa pada prinsipnya PK bukan 
merupakan konsesi dan seharusnya tidak terjadi pengalihan aset secara otomatis 
setelah berakhirnya penggunaan atau perizinan. Pengalihan harus dinegosiasikan di 
antara pihak yang berkepentingan, dan hak atas tanah serta nilai residu dari aset harus 
menjadi pertimbangan. 
 
Pak Asril menambahkan bahwa memang terdapat pembatasan-pembatasan teknis 
terkait interkoneksi, tetapi seharusnya tidak menjadi penghalang karena 
perkembangan teknologi akan memungkinkan adanya kompatibilitas secara teknis. 
Terkait perizinan, PP 56/2009 telah jelas menyatakan kewenangan pemerintah daerah. 
Rekomendasi dari Menteri tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan. Sehubungan 
dengan konsensi, ia menyampaikan bawa pembuatan PP 56/2009 berkoordinasi 
dengan Badan Pertanahan Nasional. Pak Asril berpendapat bahwa salah satu pilihan 
adalah untuk menunggu sampai dikeluarkan perubahan peraturan mengenai 
pertanahan, untuk mengetahui status tanah secara jelas. 
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3.  Pak Ganeshan V – Presiden Direktur PT Adani Global 
 
Pak Ganeshan menyampaikan bahwa Adani telah menandatangani perjanjian 
pengangkutan batu bara dengan PT BA di mana kedua pihak berkeinginan membangun 
PK tetapi masih harus mengkaji peraturan terkait lainnya. Ia menyatakan bahwa UU 
Penanaman Modal (UU 25/2007) sudah jelas mendefinisikan apa yang dimaksud 
dengan badan usaha dalam PK, antara lain perseroan terbatas, PMA, dan lain-lain. 
Terkait kegiatan usaha, tiap perusahaan telah menyebutkan dengan jelas di dalam 
Anggaran Dasar. Terdapat banyak perundang-undangan yang mengatur apa yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan sebuah badan usaha; oleh karena itu, peraturan yang 
bersifat khusus tidak lagi.  
 
Pak Ganeshan berpendapat bahwa, bahwa lingkup Permen baru terlalu luas, sehingga 
dapat merugikan Adani. Secara umum badan usaha tidak perlu didefinisikan lagi karena 
sudah diatur oleh peraturan-peraturan lain. Kekhawatiran bahwa PK berpotensi 
menimbulkan diskriminasi agak membingungkan karena Adani hanya berkeinginan 
untuk membangun perkeretaapian khusus untuk mengangkut batu bara dari PT BA 
untuk tujuan ekspor. Ia mempertanyakan kenapa PK ini harus diperlakukan secara 
khusus. Ia mengambil contoh bahwa saat ini di Kalimantan batu bara diangkut melalui 
tongkang; mengapa pemilik tongkang tidak dikenakan ketentuan yang sama dengan 
PK? Kemenhub dan Permen seharusnya tidak mengatur badan usaha dan kegiatan 
pokok. 
 
Pak Suyono dan Pak Guy menyampaikan bahwa tujuan dari Permen yang diajukan 
berbeda. Tujuan Permen adalah untuk memberikan kejelasan atas hubungan yang 
diperbolehkan antara penyelenggara PK dengan pengguna PK sehingga para pihak 
dapat memperoleh pembiayaan. Tim berusaha memberikan definisi yang seluas-
luasnya para pihak dapat memperoleh pembiayaan. Tim bermaksud mengakomodir 
setiap stuktur yang dapat diajukan oleh berbagai pihak, mengingat batasan-batasan 
dalam UU. Permen tidak bermaksud membatasi definisi badan usaha ataupun 
mengenai kegiatan pokok, tetapi sebaliknya untuk menciptakan fleksibitas sesuai 
dengan UU.  
 
Pak Robert dari Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Sumatera Selatan 
menambahkan bahwa PT BA tidak mungkin membangun PK hal itu karena PT BA hanya 
memegang satu IUP yang dikeluarkan oleh Menteri sehingga tidak dapat mengangkut 
dan menjual batu bara untuk tujuan ekspor dari wilayah IUP. Pak Robert juga 
menyampaikan larangan penggunaan afiliasi oleh pemegang IUP. 
 

* * * 
 
Pak Israful dari Kemenhub menyatakan bahwa IUP sebaiknya jangan dilihat dari sudut 
pandang yang terlalu teknis. Apabila ESDM menetapkan bahwa ada dua izin UIP maka 
seharusnya Kemenhub menganggap sebagai kegiatan pokok yang sah selama UIP 
diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa latar 
belakang peraturan yang ada sekarang ini adalah karena transportasi adalah inti 
perekonomian bangsa. Perusahaan sebaiknya tidak memperbolehkan pemilik usaha 
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pengangkutan mengendalikan penambangan. Ia juga menambahkan mengapa 
pengusaha tidak mau melakukan berinvestasi di PU saja? Ia berpendapat bahwa kalau 
memang diperlukan, maka peraturan PU dapat untuk diubah juga.  
 
Pak Ganeshan dari Adani menanggapi bahwa Adani tidak berinvestasi dalam PU karena 
PK merupakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan signifikan yang 
memungkinkan secara ekonomi. Ini dipandang memberikan kepastian kepada 
penyandang dana karena ada kepastian pendapatan untuk membayar pinjaman. Untuk 
PU menurut ia akan sulit mendapatkan pembiayaan kecuali diselenggarakan oleh 
pemerintah.  
 
4. Pak Rudiantara – PT BATR 
 
Menurut Pak Rudiantara terlihat perkembangan positif di bidang PK, terlepas dari 
beberapa isu yang belum diselesaikan. Ia menyampaikan terima kasih kepada 
Kemenhub, IndII, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses reformasi peraturan 
ini. Ia mengusulkan penyertaan peraturan mengenai aspek komersial dari PK di dalam 
rancangan Permen berhubung pihak penyedia dana terutama akan 
mempertimbangkan arus dana (cash flow) dari klien.  
 
Ia mengusulkan pengaturan di mana penyelenggara dapat menetapkan aspek komersil 
(antara lain biaya) dengan klien secara business-to-business sehingga penyelenggara 
dapat mengadakan kesepakatan yang digunakan sebagai dasar memperoleh 
pembiayaan. Karena ketentuan mengenai aspek komersil belum diatur dalam Permen, 
Pak Rudiantara dapat diartikan sebagai larangan. Pak Rudiantara berpendapat bahwa 
kuncinya adalah penggunaan kata ‘dapat’.  
 
5.  Pak Hari Wijayanto – MEC 
 
Isu afiliasi yang diangkat oleh Pak Robert, dan Pak Hari berpendapat bahwa terdapat 
pengecualian dalam peraturan ESDM, yaitu setelah mendapatkan persetujuan Menteri. 
Larangan penggunaan afiliasi didasarkan oleh kekhawatiran ESDM mengenai 
penetapkan harga transfer (transfer pricing). 
 
Ia juga mengusulkan penyelarasan dengan BKPM mengenai definisi kegiatan usaha, 
termasuk dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) untuk 
menjamin ESDM dan Kemenhukham adanya kesamaan persepsi dalam menentukan 
klasifikasi kegiatan usaha.  
 
6.  PT Priyamanaya 
 
Perwakilan dari PT Priyamanaya menanyakan apakah akan didirikan badan khusus 
sebagai regulator dalam sektor transportasi seperti halnya dalam Migas (BP Migas). 
Sedangkan di bidang kelistrikan, meski belum terdapat badan regulator, tetapi tarif 
listrik ditentukan Menteri.  
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Pak Rudiantara memberikan tanggapan mengenai penetapan harga listrik oleh 
Menteri. Menurutnya, terdapat perbedaan antara listrik dengan transportasi. Listrik 
terkait dengan dengan kepentingan umum, dan oleh karenanya mendapat subsidi dari 
Pemerintah. Pembentukan suatu badan regulator untuk mengatur tarif dalam 
perkeretaapian mungkin akan lebih relevan kalau diberlakukan untuk perkeretaapian 
yang mengangkut penumpang, sementara untuk PK adalah lebih baik dilakukan secara 
‘business to business’. 
 
Pak Asril memberikan tanggapan bahwa pembentukan suatu badan regulator dalam PK 
akan tergantung dari banyaknya penyelenggara, sesuai amanat UU Perkeretaapian 
yang bertujuan tercapainya lebih dari satu operator (multi operators). Sebagai contoh, 
Jepang mempunyai 200 operator dan Korea mempunyai sembilan operator. Sampai 
sejauh ini, menurutnya tugas regulator masih dapat ditangani oleh Kemenhub melalui 
Ditjenka. 
 
Penutup dan Kesimpulan 
 
David Lupton menyatakan bahwa yang perlu dilakukan adalah mempelajari peraturan 
yang ada untuk menentukan tujuan dari Permen dan apa yang dapat dicapai oleh 
peraturan-peraturan tersebut. 
 
Tim menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan dan berharap tim IndII 
akan dapat memberikan masukan yang berguna untuk menjadi pertimbangan 
pemerintah. 
 
Pak Suyono berpendapat bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, PU akan 
berkembang dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Menunggu 10-15 tahun sampai 
swasta masuk ke usaha PK tidak dapat diterima. Oleh karena itu, perkembangan PK 
merupakan satu-satunya kesempatan bagi swasta untuk bisa masuk ke dalam sektor 
perkeretaapian. Untuk itu diperlukan peraturan yang dapat digunakan sebagai 
pedoman sehingga pihak swasta dapat masuk ke sektor PK.  
 
Pak Asril menutup DKF kedua dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
peserta DKF kedua dan bahwa masih diperlukan kelanjutan dari DKF kedua ini, yaitu 
DKF dengan instansi-instansi pemerintah terkait.  
 

*** 
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Nomor kegiatan dan judul : No. 229 – Perkeretaapian Khusus Tahap 3     

 

 

Judul pertemuan : DKF II – Perkeretaapian Khusus Tahap 3 Koordinator LFV :  
 

 

Tanggal dan 
lokasi 

 

: 21 Juni, 2011 Koordinator WG4 :  

 

 

  
  

 Hotel Alila, Lantai 3, Ruang Olio Elan     

 

        

 

No Name Jabatan Lembaga Email Nomor Telepon 

 

 
1 Rudiantara 

Pejabat Eksekutif Tertinggi 
(CEO) BATR rudiantara@rajawali.com 021 5761688 

 

 
2 Suwandi Kusuma Manajer Komersial PT Adani Global   021 830 7406 

 

 
3 Robert Heri Kepala Dinas       

 

 
4 Asril Syafei Dir. LLAKA Dit. LLAKA, Kemenhub asrils@yahoo.com   

 

 
5 Djoni Gondo P   PT Priamanaya gondoprabowo@yahoo.co.id 0813 2020 4848 

 

 
6 Suyono Dikun Penasihat IndII    0818 182390 

 

 
7 Handani   PT Priamanaya nini@priamanaya.com   

 

 
8 Suranto Kasi Dit. LLAKA, Kemenhub mas_ranto@yahoo.com   

 

 
9 Djarot Tri W 

Kasubdit Transportasi Darat 
& KA PKKPJT ddjarott@yahoo.com   

 

 
10 Dumaihar P Kasubdit Deregulasi BKPM dumaihar@bkpm.go.id 021 5255401 

 

 
11 Didi Marsono   PT Adani Global didimarsono@ptadaniglobal.com 

021 830 
7406/081154101
85 

 

mailto:rudiantara@rajawali.com
mailto:asrils@yahoo.com
mailto:gondoprabowo@yahoo.co.id
mailto:nini@priamanaya.com
mailto:mas_ranto@yahoo.com
mailto:ddjarott@yahoo.com
mailto:dumaihar@bkpm.go.id
mailto:didimarsono@ptadaniglobal.com
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12 Galih Prananda Staf Dit. LLAKA, Kemenhub galih_280987@yahoo.com 021 3506526 

 

 
13 Benny M Sie Dit. Infrastruktur BKPM   0813 82122627 

 

 
14 Haryo Y.S Staf Dit. Infrastruktur BKPM haryo.ys@yahoo.com 0812 2345411 

 

 
15 Biverli Staf PT BA bbinang@bukitasam.co.id   

 

 
16 Andri H Staf PT BA ahidayatman@bukitasam.co.id 0811 976861 

 

 
17 Bambang Ramadhiarto Manajer PT INKA bambangr@inka.web.id 0858 56480074 

 

 
18 Ganeshan   PT Adani Global ganeshan@ptadaniglobal.com   

 

 
19 Eka Sjarif   BATR eka.sjarif@batr.co.id 0811 8400698 

 

 
20 Adrianto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub adribudip@yahoo.com 0817 6327779 

 

 
21 Amir R Staf Dit. LLAKA, Kemenhub   021 3506526 

 

 
22 Kurniawan Agung Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
23 Eddy Susanto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub edy.ar99@yahoo.com 0819 32260088 

 

 
24 Susetyo   ESDM   0812 81109676 

 

 
25 Haeli Nugroho   ESDM haelin@esdm.go.id   

 

 
26 R. Hari Wijayanto Manajer Umum (GM) MEC Coal     

 

 
27 Inggit V. Pradetio   PT INKA inggit.wp@inka.web.id 8113506969 

 

 
28 Feriza Fariz Bid. Hukum   fariza1981@yahoo.com   

 

 
29 Suryanto Manajer Umum (GM) PT INKA suryanto@inka.web.id 0812 3408340 

 

 
30 Dharma .J   Dit. Prasarana     

 

 
31 Setyo G   Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
32 Danto   Dit. Prasarana     

 

 
33 Israfulhayat   Biro Hukum, Kemenhub     

 

 
34 Imelda M Staf Biro Hukum, Kemenhub smartfun01@yahoo.com   

 

 
35 A. Ghafur   Kemenhub     

 

 
36 Bram H   Kemenhub     

 

mailto:galih_280987@yahoo.com
mailto:haryo.ys@yahoo.com
mailto:bbinang@bukitasam.co.id
mailto:ahidayatman@bukitasam.co.id
mailto:bambangr@inka.web.id
mailto:ganeshan@ptadaniglobal.com
mailto:eka.sjarif@batr.co.id
mailto:adribudip@yahoo.com
mailto:edy.ar99@yahoo.com
mailto:haelin@esdm.go.id
mailto:inggit.wp@inka.web.id
mailto:fariza1981@yahoo.com
mailto:suryanto@inka.web.id
mailto:smartfun01@yahoo.com
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37 Febrina Direktur MEC Coal febrina@mec-coal.com   

 

 
38 Galuh S Staf Menko Perekonomian galuh_sudorowerti@yahoo.com 0878 39265478 

 

 
39 Riska Previta S Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
40 

Bernadette S. 
Mayashanti Kasubdit Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
41 Odang S Kasi BKPM     

 

 
42 Tanti Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
43 Prawoto 

 Kepala Peraturan 
Perundang-undangan Ditjenka   0813 19335570 

 

 
44 M. Syakir  Staf Ditjenka     

 

 
45 M. Chusnul   Ditjenka     

 

 
46 Novianto   Rokum Kementan     

 

 
47 Dewi J. Sianturi Biro Perencanaan Kemenhub denyw@yahoo.com   

 

 
48 Chandrawan   Dit. Keselamatan Perkeretaapian email_chandrawan@yahoo.com   

 

 
49 Koentjahjo Pamboedi Konsultan Kemenhub     

 

 
50 Totok Lukito  Kasubdit Angkutan Dit. LLAKA, Kemenhub totok.lukito@yahoo.co.id   

 

 
51 Prasetyo 

Promosi dan Pengembangan 
Bisnis Dit. LLAKA, Kemenhub     

 

 
52 Asenar Konsultan IndII  asenar@gmail.com 0811 888951 

 

 
53 David Lupton Konsultan IndII  david@lupton.org 0821 25785834 

 

 
54 Efi Novara Staf Senior Proyek IndII  efi.novara@indii.co.id 0812 9800503 

 

 
55 Guy Des Roseirs Konsultan Makarim & Taira S guy.desroseirs@makarim.com 0815 10608916 

 

 
56 Benny Bernarto Konsultan Makarim & Taira S benny.bernarto@makarim.com 0815 19056658 

 

 
57 Shirley M.M Oroh Konsultan IndII  shirley.mm.oroh@gmail.com 0811 1988161 

 

 
58 Revie Hamzah  Manager Kantor (OM) IndII  revie.hamzah@indii.co.id 0817 4864803 

 

mailto:febrina@mec-coal.com
mailto:galuh_sudorowerti@yahoo.com
mailto:denyw@yahoo.com
mailto:email_chandrawan@yahoo.com
mailto:totok.lukito@yahoo.co.id
mailto:asenar@gmail.com
mailto:david@lupton.org
mailto:efi.novara@indii.co.id
mailto:guy.desroseirs@makarim.com
mailto:benny.bernarto@makarim.com
mailto:shirley.mm.oroh@gmail.com
mailto:revie.hamzah@indii.co.id
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59 Umi Kulsum  Manager Kantor (OM) IndII  umi.mimi@indii.co.id 0899 196718 

 

mailto:umi.mimi@indii.co.id
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LAMPIRAN 7: BERITA ACARA DAN BAHAN LAINNYA DARI 
RAPAT IAWG KEDUA 

 
IAWG II – 24 Juni, 2011 – Ruang Majapahit – Kemenhub 
 
Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pak Prasetyo. Ia menyampaikan harapannya agar 
bahan yang disiapkan oleh tim konsultan IndII dapat mengakomodir hal-hal yang telah 
sejauh ini dibahas mengenai perkeretapian khusus.  
 
Pak Efi dan Pak Suyono dari IndII membahas hal-hal yang telah dilakukan tim konsultan 
IndII terkait pembuatan rancangan Permen termasuk diskusi yang telah dilakukan oleh 
tim. Pak Efi menyampaikan secara singkat hal-hal yang masih menjadi bahan 
pembahasan antara tim dengan Kemenhub yaitu: aturan titik-ke-titik, interkoneksi, 
pengertian badan usaha, dan masukan dari dinas pertambangan terkait perizinan di 
dalam pertambangan. 
 
Tim melanjutkan dengan presentasi di mana tim menyampaikan bahwa tim percaya 
bahwa rancangan Permen sudah hampir ‘final’. Tim kemudian menjelaskan mengenai 
perubahan-perubahan yang dilakukan tim sehubungan rancangan Permen berdasarkan 
hasil diskusi dan pembahasan dengan Kemenhub, department-departemen terkait, dan 
juga investor swasta.  
 
Tim kemudian menyampaikan bahwa pendekatan (guiding principle) yang diambil 
dalam pembuatan rancangan Permen adalah bahwa Pemerintah harus dapat 
memberikan jaminan bagi investor PK dengan memperhatikan perundang-undangan 
dan hukum yang berlaku. Tim kemudian menyatakan walaupun perubahan atas 
beberapa ketentuan PP tetap akan disarankan oleh tim, tetapi rancangan Permen yang 
dibuat oleh tim dapat dibuat tanpa harus melakukan perubahan atas PP yang berlaku. 
Tim lebih lanjut menjelaskan mengenai pengertian ‘kendali’ (control) di mana 
pengertian kendali tidak hanya dibatasi oleh kepemilikan saham mayoritas, tetapi juga 
berdasarkan perjanjian (seperti perjanjian pemegang saham), yang mencakup konsep 
yang diterima secara luas sebagaimana diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK 38). 
 
Lebih lanjut tim juga menjelaskan bahwa aturan konsorsium adalah penting untuk 
memungkinkan keikutsertaan perusahaan-perusahaan kecil dalam PK. Apabila tidak, PK 
hanya akan terjangkau bagi perusahaan-perusahaan besar. 
 
Pak Prasetyo menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada tiga izin yang 
dikeluarkan yaitu kepada TKK, Primanayana, dan BATR. Selain itu terdapat juga 
permohonan dari Adani, MEC, dan PT INKA. Harapan  Pak Prasetyo adalah dapat 
disusun peraturan yang sejauh memungkinkan dapat mengakomodir kebutuhan-
kebutuhan pihak meski ia disadari itu bukan tujuan yang mudah dicapai.  
 
Pak Gofur dari Biro Hukum 
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 Pak Gofur menyampaikan bahwa menurut pendapatnya bahwa titik-titik di antara 
kawasan kegiatan pokok dan wilayah penunjang seharusnya dimungkinkan asal dapat 
memenuhi syarat teknis. 
 
Tim juga menyampaikan pentingnya mengatur kemungkinan terjadi kecelakaan dalam 
interkoneksi ia menanyakan mengenai pihak mana yang akan bertanggung jawab, baik 
sehubungan interkoneksi antara PK maupun PK dengan PU. Pada prinsipnya karena 
kewajiban penyelenggaraan dan perawatan dari suatu infrastruktur adalah terletak 
pada pihak yang mendapat izin sebagai penyelenggara sehingga walaupun ada 
interkoneksi dan penggunaan infrastruktur bersama, maka dalam hal terjadi 
kecelakaan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara. 
 
Bu Meri Biro Hukum 
 
Berdasarkan PP 56/2009 yang PK adalah untuk mendukung kegiatan pokok, dan tidak 
ada larangan untuk membuat perjanjian kerjasama. Akan tetapi, tetap harus ada 
pembatasan agar PK tidak menjadi PU. Sebagai contoh, apabila pengguna adalah 
konsorsium maka pelayanan harus dibatasi hanya untuk melayani anggota konsorsium. 
 
Tim setuju bahwa kegiatan transportasi dalam PK adalah untuk mendukung suatu 
kegiatan, khususnya kegiatan bisnis. Prinsip yang utama yang diterapkan adalah bahwa 
PK adalah perkeretaapian yang didedikasikan untuk satu klien saja. Kemampuan untuk 
melakukan kontrak eksklusif dimungkinkan dalam Pasal 33 (1) dan 5 (3) UU 
Perkeretaapian.  
 
Pak Doni dari Bagian Prasarana (Kemenhub) 
 
Pak Doni menanyakan apakah dimungkinkan terdapat perbedaan standar teknis pada 
titik interkoneksi yang diusulkan (sebagai contoh adalah mengenai persinyalan). Ia 
lebih lanjut menyampaikan bahwa sehubungan dengan PU divisi prasarana sudah 
menyiapkan peraturan mengenai ketentuan teknis untuk PU. Sehubungan dengan itu, 
Pak Doni menanyakan apakah dalam hal rancangan Permen ini dilaksanakan berarti 
diperlukan peraturan yang mengatur mengenai ketentuan teknis dari PK terutama 
sehubungan dengan interkoneksi. 
 
Tim berpendapat bahwa sehubungan dengan standar yang sesuai ketentuan perlu. 
Sehubungan dengan interkoneksi, ketentuan minimum mengenai standar harus 
berlaku. Idealnya terdapat ketentuan teknis yang mengatur standar bagi PK termasuk 
sehubungan dengan interkoneksi harus disusun. Meski demikian, standar yang berbeda 
tetap dapat diaplikasikan, selama ada kompatibilitas.  
 
Pak Prawoto  
 
Sehubungan dengan kontrak eksklusif (pihak yang tidak terafiliasi),  Pak Prawoto 
meminta tim untuk menjelaskan isi kontrak. Tim menyampaikan bahwa kontrak akan 
mengatur hubungan pelayanan eksklusif untuk menjamin bahwa PK hanya melayani 
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satu klien. Selain itu, dapat juga mengatur hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin 
bahwa pinjaman akan dapat dibayarkan kembali, antara lain mengatur terkait 
ketentuan harga/tarif yang harus dibayarkan. Ketentuan mengenai denda dan 
kewajiban layanan juga dapat dimasukkan di dalam perjanjian, dalam hal 
penyelenggara tidak dapat memberikan pelayanan atau pengguna tidak dapat 
melakukan pembayaran.  
 
Sehubungan dengan konsorsium Pak Prawoto menanyakan bahwa di dalam konsep 
konsorsium anggota konsorsium akan menyetujui suatu unsur harga/tarif. Ia juga 
menanyakan apakah penggunaan harga/tarif ini tidak menyalahi UU karena PK hanya 
melayani usaha pokoknya. Ia menambahkan bahwa dalam hal pengguna dan 
penyelenggara adalah badan usaha yang terafiliasi maka ketentuan tarif tidak 
diperlukan. 
 
Sehubungan dengan interkoneksi ia masih konsep titik-ke-titik apabila PK akan 
dianggap PU apabila terhubung. Meski tidak dianggap PU, PK akan dapat melayani 
banyak tempat dan oleh karenanya menjalankan layanan yang sama dengan PU. 
Menurut tim, peraturan titik-ke-titik seharusnya tidak menghalangi terjadinya 
interkoneksi dan tidak membatasi apa yang bisa terjadi di kawasan yang terletak di 
antara kawasan usaha pokok dan wilayah penunjang. Interkoneksi akan 
memungkinkan badan usaha berskala kecil untuk ikut menggunakan prasarana. Ini 
disebabkan karena pilihan lain bagi usaha kecil hanya membangun PK sendiri yang 
tidak memungkinkan secara ekonomi. Interkoneksi juga dapat membatasi persaingan 
usaha yang tidak sehat. 
 
Pak Prawoto juga meminta penjelasan yang lebih jelas mengenai proposal pengalihan 
aset setelah berakhirnya izin dan/atau penggunaan. Tim menyampaikan mengenai 
status aset bahwa penyelenggara dan otoritas penerbit izin untuk bertemu dan 
membahas kemungkinan-kemungkinan yang ada sehubungan dengan status aset. 
Pertemuan dan pembahasan untuk dilakukan tiga tahun sebelum masa berakhirnya 
izin. 
 
Bappenas 
 
Seorang pegawai Bappenas menyampaikan bahwa awal, regulasi mengenai kawasan 
adalah untuk melindungi kepentingan publik. Bahwa dalam perkembangannya, 
menjadi bermasalah karena terjadinya kekurangan investasi. Oleh karena itu sekarang 
bertujuan untuk membuka investasi. 
 
Sehubungan dengan konsensi ia berpendapat bahwa sebetulnya PK dapat dianggap 
sebagai konsensi karena membuka koridor perkembangan ekonomi yang akan 
mempengaruhi pembangunan di daerah-daerah sekitarnya. Ia menanyakan apakah hal 
ini nantinya akan mengarah pada perubahan UU.  
 
Tim menyampaikan bahwa tim sudah dengan hati-hati mempertimbangkan 
kepentingan umum tersebut dalam penyusunan Permen ini di mana antara lain telah 
dimasukkan ketentuan bahwa sebelum dilakukan pembangunan PK harus dilakukan 
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tinjauan apakah pembangunan PK di suatu wilayah adalah pilihan yang tepat. 
Kepentingan umum juga diperhatikan pada akhir masa PK, saat penyelenggara 
membahas penggunaan aset setelahnya. 
 
Sehubungan dengan konsensi dan hubungannya dengan jangka waktu, tim 
menyampaikan bahwa jangka waktu PK mengikuti jangka waktu dari izin kegiatan 
pokok yang dilayani oleh PK. Akan tetapi, kepentingan umum memang perlu 
dipertimbangkan (misalnya dengan mensyaratkan penyelenggara untuk melakukan 
kajian perencanaan) sebagai bagian dari proses perpanjangan izin. 
 
Pak Prasetyo dalam kata penutup menyampaikan bahwa rancangan Permen ini juga 
telah mendapatkan tanggapan tidak hanya dari Kemenhub tapi juga dari Departemen 
Pertanian, Bappenas, dan lain-lain. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim konsultan 
IndII atas kerjasamanya.  
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Nomor kegiatan dan judul : No. 229 – Perkeretaapian Khusus Tahap 3     

 

Judul pertemuan :  IAWG II – Diskusi mengenai Peraturan Perkeretaapian Khusus  Koordinator LFV :  

 

Tanggal dan 
lokasi   

: 10 Juni, 2011 Koordinator WG4 :  

 

  
  

Gedung Karsa, Lantai 2, Ruang Majapahit, Kemenhub     

       

 

No Nama Jabatan Lembaga Email 
Nomor 
Telepon 

 
1 Guy Des Roseirs Konsultan Makarim & Taira S guy.desroseirs@makarim.com 0815 10608916 

 
2 Efi Novara Staf Senior Proyek IndII  efi.novara@indii.co.id 0812 9800503 

 
3 Asenar Konsultan IndII  asenar@gmail.com 0811 888951 

 
4 Benny Bernarto Konsultan Makarim & Taira S benny.bernarto@makarim.com 0815 19056658 

 
5 Prasetyo B 

Promosi dan 
Pengembangan Bisnis Dit. LLAKA, Kemenhub     

 
6 M. Risal Wasel   Dit. Keselamatan     

 
7 Tanti F.S  Staf Dit. LLAKA, Kemenhub tanti_ferasari@yahoo.co.id 021 3506526 

 
8 Donnie M. Iqbal   Dit. Prasarana     

 
9 Bram H   Kemenhub     
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I. KERANGKA KERJA EKONOMI MAKRO  

 
1.1. PENDAHULUAN  
 
Riwayat kereta api di Indonesia diawali pada tahun 1864, ketika pemerintah kolonial untuk pertama 
kalinya membangun jalur kereta api antara Semarang dan Solo dan selesai pada tahun 1873. Meski 
memiliki riwayat perkeretaapian yang panjang, angkutan kereta barang di Indonesia masih 
mengalami ketertinggalan. Tidak hanya karena angkutan jalan raya telah lama berperan dominan 
dalam perpindahan barang karena perkembangannya yang besar, melainkan juga karena selama 
beberapa tahun, angkutan kereta berorientasi terhadap pengangkutan penumpang dalam jumlah 
besar dan berjarak jauh dengan subsidi, yang mengakibatkan marjinalisasi pengangkutan kargo 
dengan kereta api. Akibatnya, perkeretaapian Indonesia tidak memiliki interaksi dengan 
perekonomian dan kontribusinya terhadap PDB nasional tidak terlalu berarti1 (Lihat Tabel 1). Pangsa 
kereta penumpang saat ini hanya mencapai sekitar 7 persen dan pangsa kereta barang juga tidak 
terlalu berarti, hanya mencapai 0,7 persen, dari pengangkutan penumpang dan barang nasional, 
dibandingkan dengan pangsa jalan raya yang masing-masing mencapai lebih dari 80 dan 90 persen2 
(Tabel 2).  
 

Tabel 1- Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDB Nasional (%) 

Tahun Kereta 
Api 

Transportasi 
Laut 

Transportasi 
Udara 

Jalan Raya Total 

2003 0,04 0,64 0,46 1,63 2,77 

2004 0,04 0,63 0,57 1,63 2,87 

2005 0,03 0,64 0,59 1,62 2,88 

2006 0,03 0,64 0,62 1,61 2,90 

2007 0,03 0,64 0,66 1,60 2,93 

Sumber: Statistik Indonesia, BPS, 2007 

 
 

Kehadiran RIPN menunjukkan adanya 
kehendak kuat pemerintah untuk 
meningkatkan peran perkeretaapian dalam 
perekonomian dengan memproyeksikan 13 
persen dan 17 persen bagian dari masing-
masing pergerakan penumpang dan barang 
menggunakan kereta pada tahun 2030 
(Tabel 3). Jalur kereta api akan diperluas 
sampai dengan 12.100km pada tahun 2030 
dengan jumlah sarana perkeretaapian 

(rolling stock) yang meningkat secara signifikan. Rencana tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 
10.320 lokomotif (1.960 unit untuk kereta penumpang dan 8.360 unit untuk kereta barang) akan 
diperlukan pada tahun 2030 dengan 19.410 kereta penumpang dan 166.940 gerbong kereta api. 
Rencana tersebut juga mengindikasikan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan 
perkeretaapian sebesar US$ 67,3 miliar, yang terdiri atas US$ 33,2 miliar untuk sarana 
perkeretaapian dan US$ 34,5 miliar untuk prasarana. Dari total investasi yang diperlukan, hanya 30 

                                                           
1
 Kajian sebelumnya telah mengindikasikan adanya kontribusi yang tidak terlalu berarti dari sektor 

perkeretaapian terhadap perekonomian sebesar kurang dari 0,1 persen dari PDB nasional     
2
 Data dikumpulkan dari Ditjenka dan PT Kereta Api  Indonesia, 2007 

Tabel 2 – Pangsa Pasar Transportasi dalam 
Pergerakan Perekonomian Nasional (2007, %) 

Tahun  Penumpang  Barang  

Jalan Raya 84,2 91,2 

Kereta Api 7,3 0,7 

Transportasi 
Lain  

8,5 8,1 

Total 100,0 100,0 

Sumber: PT KAI, 2007 
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persen yang akan berasal dari anggaran pemerintah dan sisa investasi (70 persen) harus berasal dari 
investasi swasta3. 
 
Prasarana kereta api akan memerlukan investasi dalam jumlah besar untuk membangun, dan untuk 
perkeretaapian umum (PU), masih dianggap sebagai tanggungan pemerintah. Oleh karena itu, 
investasi pemerintah (sebesar US$ 20,2 miliar atau US$ 1,1 miliar per tahun) akan diperlukan untuk 
pembangunan PU. Untuk PU, hanya terdapat sejumlah kecil, apabila ada, investor swasta yang 
bersedia melakukan investasi dalam prasarana, setidaknya tidak dalam waktu 10-15 tahun yang akan 
datang. Beberapa ketentuan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum investor swasta bersedia 
melakukan investasi, termasuk adanya permintaan pasar yang kuat untuk menjamin imbal hasil 
investasi (return on investment), dukungan pemerintah yang jelas, struktur proyek yang baik, serta 
kepastian hukum dan peraturan4. Dengan mengundang US$ 47 miliar (US$2,4 miliar per tahun) dari 
investasi swasta, pemerintah memiliki tugas besar. Meski pemerintah telah bekerja keras selama 
sepuluh tahun terakhir untuk mendorong kerjasama pemerintah-swasta, Indonesia tetap masih 
belum memiliki KPS dalam sistem perkeretaapian dan fakta bahwa industri dan pasar 
perkeretaapian masih dikelola dan diselenggarakan secara terintegrasi dan vertikal oleh 
penyelenggara akan menjauhkan investor dari bisnis PU.  
  

Tabel 3 – RencanaInvestasi Perkeretaapian 2030 

Tahun Panjang Jalur 
(km) 

Lokomotif untuk 
Kereta Penumpang  

Lokomotif untuk 
Angkutan Barang  

Kereta  Gerbong 
Kereta  

Jawa 6.800 1.790 7.600 17.890 151.970 

Sumatera 2.900 90 530 810 10.590 

Kalimantan 1.400 20 80 190 1.530 

Sulawesi 500 50 120 470 2.380 

Papua 500 50 30 50 470 

Total 12.100 1.960 8.360 19.410 166.940 

Sumber: RIPN, 2011 

 
Dalam kondisi saat ini, satu-satunya cara bagi investasi swasta untuk memasuki pasar 
perkeretaapian adalah melalui perkeretaapian khusus (PK), sebuah prakarsa pembiayaan swasta 
untuk mengembangkan layanan perkeretaapian untuk pelaksanaan usaha utama mereka sendiri. 
Terbuka kesempatan sangat luas bagi perusahaan swasta, dalam dan luar negeri, yang memiliki 
perizinan pemerintah dalam pertambangan, perkebunan, industri, dan produk pertanian, untuk 
membangun PK mereka sendiri dari kompleks produksi mereka ke titik-titik terminal atau gerai-
gerai. Hal ini akan mendorong peningkatan yang luar biasa dari antarmuka (interfacing) langsung 
jalur kereta-pelabuhan, transportasi multimoda yang saat ini tidak dimiliki oleh sistem transportasi di 
Indonesia. Hal ini juga akan meningkatkan peran perkeretaapian dalam perekonomian nasional.    
  
Kebijakan pemerintah terbaru yang bersifat ofensif terhadap koridor ekonomi telah mendorong 
pembangunan sistem PK. Menurut UU no. 23/2007, PK didefinisikan sebagai jenis perkeretaapian 
yang dibangun secara swasta dan diselenggarakan secara eksklusif untuk melayani kegiatan usaha 
utama dari Pemohon Perkeretaapian Khusus (PPK)5. PPK adalah suatu badan usaha yang 
mengusulkan untuk membangun PK untuk melayani  kegiatan usaha utamanya. Dengan demikian, 
PK sepenuhnya merupakan prakarsa swasta dan dalam hal proposal proyek, prakarsa ini bersifat 
tidak diminta (unsolicited), dibiayai sendiri oleh PPK, dan tidak memerlukan pendanaan pemerintah 

                                                           
3
 Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.  Ditjenka, Kementerian Perhubungan,  2011 

4
 Lihat contoh: Dikun, S.  Masa Depan Perkeretaapian di Indonesia.  Laporan Antar Muka Menuju Rencana 

Induk Perkeretaapian Nasional, IndII, Agustus 2010 
5
 UU no. 23/2007 tentang Perkeretaapian 
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atau dukungan pemerintah. Mengingat sifat ini, PK tidak perlu ditenderkan sebagaimana ditentukan 
dalam Perpres No. 13/2010 tentang proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Walaupun Perpres 
13/2010 mengatur proyek KPS yang diprakarsai swasta (unsolicited), peraturan ini tidak cukup untuk 
mengatur prakarsa yang dibiayai pihak swasta yang mengarah pada pembangunan PK oleh investor 
swasta. Oleh karena itu, sejauh ini belum terdapat peraturan pelaksana di Indonesia yang mengatur 
kegiatan swasta semacam ini. Peraturan yang lebih berkaitan dengan penyelenggaraan PK telah 
ditetapkan pula dalam PP 56/2009 dan 72/2009. Tetapi kedua peraturan tersebut tidak memberikan 
gambaran yang sangat jelas mengenai kebijakan dan kepastian hukum kegiatan PK dari aspek 
persiapan, perizinan, dan penyelenggaraan. Oleh karena itu, Permen sangat penting untuk 
memberikan jawaban yang jelas terhadap semua ketidakpastian tersebut.  
  
1.2. DASAR-DASAR EKONOMI  

 
1.2.1. Perencanaan Jangka Panjang  

 
UU no. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 memproyeksikan 
bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang maju dengan masyarakat yang sejahtera, 
independen, dan adil. PDB nasional per kapitanya akan setara dengan negara-negara berpenghasilan 
menengah dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5 persen dan angka kemiskinan sebesar 5 
persen. Dalam sektor transportasi, RPJP memperkirakan sistem jaringan transportasi nasional yang 
lancar yang memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian. Secara eksplisit RPJP telah menyatakan 
pula bahwa peran pemerintah akan terfokus pada penentuan kebijakan, sementara sektor swasta 
akan memiliki peran lebih besar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, termasuk 
transportasi. Tahap pembangunan sektor transportasi selama pelaksanaan empat rencana 5-
tahunan (RPJM) dari RPJP ditunjukkan dalam Tabel 4 di bawah ini. Pada tahun 2025, diproyeksikan 
bahwa transportasi kereta api telah berfungsi dengan baik sebagai tulang punggung pergerakan 
ekonomi di Indonesia. Proyeksi yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional 
lain baru-baru ini juga telah mengindikasikan potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mencapai 
PDB sebesar US$ 16.000 per kapita pada tahun 2025, sehingga menempatkan Indonesia dalam 12 
besar perekonomian dunia6. 
 

Tabel 4: Pengembangan Transportasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

RPJM I 2005-2009 RPJM II 2010-2014 

Percepatan pembangunan infrastruktur 
dengan peran investasi swasta yang 
semakin meningkat, pelaksanaan semua 
kerangka kerja kebijakan fundamental, 
reformasi, peraturan, dan perubahan 
kelembagaan dalam sektor transportasi.  

Percepatan pembangunan infrastruktur 
dengan peran kerjasama pemerintah-swasta 
yang semakin meningkat dan pembangunan 
jaringan prasarana transportasi lebih banyak.  
  

RPJM III 2015-2019 RPJM IV 2020-2025 

Jaringan prasarana transportasi yang maju, 
termasuk akses transportasi menuju 
wilayah pedesaan untuk mendukung 
kegiatan perekonomian daerah, seperti 
produk pertanian, perkebunan, 
pertambangan, dan industri.  

Jaringan prasarana transportasi yang telah 
dikembangkan sepenuhnya untuk 
memberikan layanan kepada perekonomian 
secara efisien dan efektif.  
  

 Sumber: UU no. 17/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
 
1.2.2. Koridor-Koridor Ekonomi  
                                                           
6
 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2010 
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Gambar 1: Enam Koridor Ekonomi  

 
 

 
Sumber: MP3EI, 2011 
 
 
 
 

 
Dengan dikeluarkannya Perpres No. 32/2011 tanggal 20 Mei, 2011, pemerintah meluncurkan Master 
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Rencana 
tersebut memiliki semangat untuk tidak melakukan bisnis sebagaimana biasanya, yang berarti 
bahwa Rencana tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang cepat tanpa atau dengan sejumlah 
kecil hambatan birokrasi dan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pemerintah. Dengan 
demikian, investasi swasta menjadi keharusan dan mungkin merupakan lebih dari separuh dari total 
investasi dalam koridor tersebut. Tujuan utama MP3EI adalah untuk memungkinkan Indonesia 
menjadi negara dengan perekonomian maju dengan PDB nasional sekitar US$ 4-4,5 triliun pada 
tahun 2025 dan menjadi perekonomian kesembilan terbesar di dunia. Diproyeksikan bahwa sekitar 
82 persen dari PDB nasional akan disumbang oleh kegiatan ekonomi dan produksi di koridor 
ekonomi. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan dampak tumpahan (spillover effects) ke wilayah-
wilayah lain di luar koridor tersebut. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan 
berdasarkan potensi dan keunggulan yang melekat di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. 
Sebagai negara yang terdiri dari ratusan pulau yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, 
wilayah nusantara Indonesia memiliki kombinasi unik yang terdiri dari potensi ekonomi dengan 
pulau atau wilayah utama tertentu yang memiliki peran strategis mereka sendiri di masa yang akan 
datang dalam mencapai visi Indonesia 2025.  
 
Dengan mempertimbangkan potensi dan peran strategis dari masing-masing pulau utama, enam 
koridor ekonomi telah diidentifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 di bawah ini. Sesuai 
dengan Perpres 32/2011, pelaksanaan RIPN dikoordinasi oleh Komite untuk Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau KP3EI7. Dalam RIPN tersebut, ditunjukkan pula 
bahwa salah satu dari tugas KP3EI adalah untuk merevisi peraturan tentang infrastruktur. Tugas ini 
mencakup penerbitan Perpres untuk menggantikan Keputusan Menteri Bersama tentang PSO-IMO-
TAC dalam sektor perkeretaapian dan revisi Perpres no. 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah 
Swasta. Diharapkan bahwa revisi Perpres 13 akan mencakup pula bab dan pasal-pasal mengenai PK, 
terutama mengenai kesepakatan antara pemerintah dan promotor swasta mengenai cara 

mempercepat pelaksanaan PK di 
Indonesia. 
 
Tabel 5 menunjukkan perkembangan 
tema-tema untuk enam koridor 
sesuai dengan karakteristik ekonomi 
khusus dari masing-masing pulau. 
Tema-tema tersebut pada gilirannya 
akan memberikan ciri terhadap 
pengarusutamaan perekonomian 
dari koridor-koridor di mana 
kelompok-kelompok kegiatan 
ekonomi, yaitu industri, 
pertambangan, perkebunan, dan 
pertanian – akan saling terkait di 
sepanjang koridor dan akan 
menciptakan percepatan 
pertumbuhan ekonomi regional dan 
lokal di wilayah tersebut.  

                                                           
7
 Master Plan  Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).  Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Mei 2011.  MP3EI adalah singkatan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia.  KP3EI adalah singkatan dari Komite Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia. 
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Tabel 5: Tema pada Enam Koridor Ekonomi 

Koridor Sifat Pengarusutamaan kegiatan ekonomi 

Sumatera Pusat  Produksi dan Pengolahan Sumber Daya Alam dan 
sebagai Cadangan Energi Negara  

Jawa Pendorong Industri Nasional dan Penyediaan Layanan  

Kalimantan  Pusat Produksi dan Pengolahan Pertambangan Nasional dan 
Cadangan Energi  

Sulawesi Pusat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Perkebunan, 
Perikanan, Minyak & Gas Nasional  

Bali-NTT Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional  

Papua-Maluku Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan 
Pertambangan Nasional  

  Sumber: MP3EI, 2011 
 

          
Tabel 6 menunjukkan 
proyeksi pertumbuhan 
ekonomi di wilayah-wilayah 
berdasarkan tiga keadaan, 
yaitu: (2) bisnis sebagaimana 
biasanya atau tidak 
melakukan apapun; (2) 
pelaksanaan program-
program RPJM; dan (3) 
pelaksanaan program-
program MP3EI. Secara 
keseluruhan, Indonesia 
diproyeksikan akan tumbuh 
sebesar 10,3 persen 
berdasarkan skenario tidak 

melakukan apapun dan tumbuh sebesar 12,4 persen berdasarkan skenario pelaksanaan program-
program RPJM pada tahun 2025. Akan tetapi pelaksanaan MP3EI akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi menjadi sebesar 12,7 persen. Keenam wilayah dengan koridor ekonomi tersebut akan 
mengalami pula pertumbuhan dari 11,8 menjadi 13,8 persen pada tahun 2025, sementara wilayah-
wilayah yang tidak termasuk dalam koridor ekonomi akan mengalami pertumbuhan sebesar sekitar 
12,1 persen. Walaupun di satu sisi proyeksi tersebut menampilkan optimisme dari pemerintah yang 
mengarah pada kondisi perekonomian maju dari Indonesia, di sisi lain, timbul pertanyaan besar 
terkait cara membangun, membiayai, dan mengelola infrastruktur di koridor dan di sepanjang 
dengan baik untuk mendorong perkembangan ekonomi di koridor-koridor tersebut. Pertumbuhan 
ekonomi tentu saja tidak akan terjadi tanpa adanya jaringan sistem transportasi yang efisien dan 
terpercaya di koridor-koridor tersebut. 
 

Tabel 6: Proyeksi PDRB 2025 di Koridor-Koridor 
Berdasarkan Tiga Skenario yang Berbeda 

Koridor Tidak 
melakukan 

apapun 

Program 
RPJM 

MP3EI 

Sumatera 10,2 12,5 13,2 

Jawa 10,6 12,8 12,8 

Kalimantan  9,1 11,2 11,9 

Sulawesi 9,6 13,1 13,8 

Bali-NTT 10,3 11,1 11,8 

Papua-Maluku 8,8 12,2 12,9 

Non KE 10,5 11,8 12,1 

Indonesia 10,3 12,4 12,7 

Sumber: MP3EI, 2011 
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Gambar 2: Koridor Ekonomi Sumatera   
Sumber: MP3EI, 2011 

 

 

II. KORIDOR-KORIDOR EKONOMI DAN PERKERETAAPIAN KHUSUS  

Pelaksanaan program-program koridor ekonomi 
MP3EI dan kelancaran kegiatan ekonomi pada 
masing-masing kelompok pusat ekonomi dan antara 
satu kelompok dengan kelompok lainnya dan 
kelancaran arus akhir ke pelabuhan dan bandar 
udara hanya akan terjadi apabila infrastruktur dan 
jaringan transportasi di sepanjang koridor siap untuk 
melayani pergerakan ekonomi secara efisien dan 
efektif. Menurut Rencana tersebut, Koridor Ekonomi 
Sumatera (Gambar 2) difokuskan pada empat 
komoditas perekonomian utama, yaitu: minyak 
kelapa sawit, karet, batu bara, dan baja. Untuk 
mendukung perkembangannya, penting untuk 
dibangun konektivitas dengan membangun jalan dan 
perkeretaapian di sepanjang bagian timur Sumatera, 
dari Aceh sampai ke Lampung dan turun sampai ke 
Banten. Penguatan konektivitas di koridor tersebut 
akan mempertimbangkan pula konektivitas intra-
koridor, konektivitas antar-koridor (konektivitas dari 
dan ke koridor), dan konektivitas internasional. 

Pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera dilakukan berdasarkan perencanaan struktur wilayah, 
yang dibentuk oleh pola gerakan perkebunan (karet dan minyak kelapa sawit) dan pertambangan 
batu bara ke zona-zona pengolahan dan industri serta pelabuhan. Dengan demikian, untuk setiap 
provinsi, prioritas terhadap pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur baru seperti jalan, 
jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara bertujuan untuk meningkatkan konektivitas 
untuk mengirimkan tambahan barang dan jasa. Karena Sumatera merupakan pintu gerbang menuju 
Indonesia di bagian barat, pelabuhan utama untuk pengapalan internasional yang berfungsi sebagai 
pelabuhan internasional pusat harus dibangun.  
 
Pergerakan ekonomi di koridor Sumatera di masa yang akan datang, khususnya dalam sektor 
angkutan barang, akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan volume saat ini dan tidak dapat 
semata-mata dibebankan kepada jaringan jalan raya saja. Meski demikian, Perkeretaapian Sumatera 
hanya tersebar di tiga jaringan kecil di bagian Utara, Barat, dan Selatan Sumatera, tanpa keterkaitan 
sama sekali. Kondisi jalur kereta api dan prasarana kereta api buruk karena dimakan waktu. Banyak 
dari rel, jembatan, sinyal, dan sistem telekomunikasi yang telah melampaui batas maksimum usia 
teknis. Dibandingkan dengan moda transportasi lain, pangsa pasar perkeretaapian di sektor 
transportasi sangat kecil. Mengingat keadaan ini, pembangunan perkeretaapian yang efisien dan 
handal di koridor dan sepanjang koridor sangat masuk akal. Akan tetapi, biaya investasi untuk 
membangun sistem tersebut akan sangat tinggi dan pemerintah secara finansial tidak akan mampu 
melakukan investasi tersebut. Oleh sebab itu, PK dengan investasi swasta tampaknya akan menjadi 
satu-satunya cara untuk melakukan hal tersebut secara cepat. 
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Figure 3: Jawa Economic Corridors 

Source: MP3EI, 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3: Koridor Ekonomi Jawa  
Sumber: The MP3EI, 2011 

 
Sumber: The MP3EI, 2011 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4: Koridor Ekonomi Kalimantan  

Sumber: MP3EI, 2011 

 

Secara umum, Koridor Jawa 
(Gambar 3) memiliki kondisi 
ekonomi dan sosial yang lebih 
baik terkait dengan koridor-
koridor lain dengan potensi 
kemajuan dalam rantai nilainya 
dari perekonomian berbasis 
produksi menjadi perekonomian 
berbasis jasa. Koridor ini memiliki 
potensi untuk menjadi tolok ukur 
perubahan ekonomi, yang 
berkembang dari fokus industri 
primer menjadi lebih berfokus 
pada industri tersier. Meski 
demikian, beberapa isu di Koridor 
Ekonomi Jawa telah teridentifikasi 
dan memerlukan perhatian, 
termasuk tingginya jumlah 
penduduk dan kepadatan 

penduduk di sepanjang koridor, urbanisasi besar-besaran, dan kesenjangan kesejahteraan antara 
provinsi dan kabupaten dalam koridor tersebut. Selain itu, perekonomian Jawa merupakan sekitar 
60 persen dari PDB nasional dan pergerakan ekonomi juga akan sangat tinggi setelah 
dilaksanakannya koridor ekonomi tersebut. Hal ini akan memberikan justifikasi terhadap 
pembangunan perkeretaapian barang di koridor Jawa beserta akses kereta terkait menuju 
pelabuhan dan bandar udara. Dalam jangka panjang, diperkirakan bahwa koridor perekonomian 
Jawa akan bercirikan adanya penyelenggaraan kereta berkecepatan tinggi untuk penumpang dan 
kereta barang dengan standar beban gandar yang lebih tinggi untuk perpindahan kargo.  
  

Koridor perekonomian di Kalimantan (Gambar 4) bercirikan 
produk-produk pertambangan dan energi yang berkontribusi 
terhadap 50 persen PDB Daerah. Koridor Perekonomian Sulawesi 
(Gambar 5), di sisi lain, terutama didasarkan pada produk 
pertanian, perkebunan, perikanan, dan penambangan nikel. 
Pariwisata, produk makanan, perikanan, dan peternakan hewan 
merupakan bisnis utama di Koridor Perekonomian Bali-Nusa 
Tenggara (Gambar 6), sementara Koridor Perekonomian Papua-
Maluku (Gambar 7) terfokus pada pembangunan pusat pangan, 
perikanan, energi, dan pertambangan. Sekali lagi, semua koridor 
tersebut akan sangat memerlukan jaringan transportasi untuk 
melaksanakan dan mencapai sasaran perekonomian mereka. 
   
Jaringan infrastruktur dan sistem transportasi yang efisien dan 
handal merupakan salah satu komponen yang paling penting 
dalam pengembangan koridor ekonomi. Bahkan apabila tidak 
terdapat koridor ekonomi, Indonesia sangat memerlukan 

pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mendukung dan melanjutkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 7-8 persen sebagaimana dinyatakan dalam RPJM 2010-
2014 dan dokumen-dokumen perencanaan resmi lainnya. Pembangunan tautan transportasi akan 
berperan penting dalam pembangunan koridor untuk mengurangi biaya logistik, meningkatkan daya 
saing, dan membuka serta menyediakan akses pasar. Meski demikian, saat ini tingkat infrastruktur 
dasar di koridor tersebut masih memerlukan peningkatan untuk mencapai standar kelas dunia. Jalan 
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Gambar 5: Koridor Ekonomi 
Sulawesi 

Sumber: MP3EI, 2011 

 
 
 

raya di koridor Sumatera sempit dengan beberapa bagian berada dalam kondisi yang buruk dan 
hanya sekitar 40 persen dari jaringan jalan raya berada dalam kondisi baik. Jaringan jalan raya juga 
mengalami kelebihan beban parah yang merupakan penyebab utama dari kerusakan jalan yang 
konsisten. Hal ini telah mengakibatkan unit biaya angkutan barang yang tinggi, walaupun secara 
ekonomi unit biaya angkutan barang seharusnya berkurang seiring dengan jarak perjalanan yang 
lebih panjang. Transportasi kereta api di Sumatera tersebar di tiga provinsi tanpa integrasi apapun 
dalam penanganan pergerakan kargo. Jaringan jalan arteri utama di Jawa mengalami kelebihan 

beban dan menanggung lebih dari 90 persen lalu lintas yang 
padat dan mengalami kemacetan panjang dan telah lama 
menjadi terlalu jenuh dan terlalu padat. Kereta barang di 

Jawa juga kurang memainkan perannya dalam pergerakan 
perekonomian8. Trans Kalimantan Highway belum 
terselesaikan sebagaimana dimaksudkan dalam rencana awal 
untuk menghubungkan semua provinsi di pulau Kalimantan. 
Jaringan jalan raya yang ada juga tidak berada dalam kondisi 

stabil akibat pengangkutan batu bara oleh truk-truk. Kalimantan 
tidak pernah memiliki jaringan kereta api dan usulan PK untuk 

mengangkut batu bara oleh MEC masih berada dalam tahap 
awal pengembangan.  
Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua mungkin terlalu prematur untuk PK dalam waktu dekat ini 
dan lebih baik mengembangkan jaringan jalan raya mereka untuk mendukung koridor-koridor 
ekonomi. Usulan jalur lingkar kereta api (railway circle line) di Bali hanya dimaksudkan untuk 
transportasi penumpang.  
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Masalah kelebihan beban jalan yang rumit telah sejak lama diatasi oleh lembaga-lembaga terkait di Indonesia 

tetapi sejauh ini tidak terdapat hasil yang signifikan mengenai cara menanggulangi masalah tersebut.  Kajian 
yang baru-baru ini dilakukan oleh IndII mengindikasikan adanya beberapa tindakan antisipasi terhadap hal ini.  
Lihat:    
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Gambar 7: Koridor Ekonomi Papua  
Sumber: MP3EI, 2011 

 
 

 
Gambar 6: Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara  

Sumber: MP3EI, 2011 

 
 

 
Figure 6: Bali-Nusa Tenggera Economic Corridors 

Source: The MP3EI, 2011 

 
 
 

III. ALASAN-ALASAN BAGI INVESTASI SWASTA  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PK dapat 
mempercepat keterlibatan dan investasi pihak 
swasta dalam sektor perkeretaapian di Indonesia. 
Pencapaian penting lainnya dari PK mencakup 
pengembangan keterkaitan ekonomi di mana 
sektor perkeretaapian secara langsung akan 
diberikan peran lebih besar dalam kegiatan 
perekonomian di Indonesia. Perekonomian 
Indonesia, terutama sektor perekonomian riil, 
yang telah mengalami ketiadaan sistem 
transportasi yang efisien untuk mengangkut 
produk-produk mereka ke gerai-gerai. Fakta 
bahwa mayoritas kegiatan ekonomi di sepanjang 
koridor ekonomi merupakan kegiatan berbasis 

komoditas, dengan kelompok-kelompok kompleks industri, perkebunan, pertambangan sebagai 
penghasil, sepenuhnya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan transportasi kereta api. 
Perkeretaapian diharapkan akan menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi. Fakta bahwa hanya 
sekitar 10 persen dari biaya pembangunan koridor diperkirakan akan ditanggung melalui investasi 
pemerintah dan sekitar 55 persen pembiayaan berasal dari investasi swasta mendorong pula 
investasi sektor swasta dalam pembangunan perkeretaapian. PK, suatu prakarsa pembiayaan swasta 
untuk terutama membangun kereta barang, dipandang sebagai faktor utama untuk mencapai tujuan 
pemerintah.  
 
Dorongan terhadap investasi sektor swasta diharapkan akan memberikan keahlian maupun sumber 
daya keuangan yang sebelumnya tidak tersedia. Proyek-proyek yang diusulkan yang sesuai untuk 
investasi sektor swasta mencakup perkeretaapian untuk mengangkut batu bara dan mineral antara 
lokasi tambang dan pelabuhan ekspor. Minyak kelapa sawit, semen, hasil hutan, dan produk 
pertambangan lainnya merupakan komoditas di koridor yang akan terangkut dengan baik dengan 
menggunakan kereta api. Perkeretaapian dianggap penting bagi keberhasilan keseluruhan 
penyelenggaraan pertambangan dan perkebunan. Dengan demikian perkeretaapian swasta dapat 
memberikan keuntungan sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Tanpa adanya investasi swasta, hambatan terkait anggaran 
pemerintah tampaknya akan membatasi pertumbuhan ekonomi. 
Sektor swasta dilibatkan tidak hanya sekedar untuk menarik 
investasi. Pertanyaan “mengapa melibatkan sektor swasta dalam 
membangun perkeretaapian”, seharusnya diubah menjadi 
“justifikasi apa yang diberikan terhadap intervensi pemerintah 
dalam penyelenggaraan sistem perkeretaapian apabila pasar 
mengisyaratkan keberlanjutan kegiatan tersebut?”. Indonesia 
memiliki perekonomian gabungan yang khas, di mana sebagian 
besar barang dan jasa dipasok oleh sektor swasta, tetapi terdapat 
intervensi pemerintah di berbagai sektor dalam bentuk 
pengendalian melalui peraturan (termasuk pengendalian dan 
pemantauan harga) atau kepemilikan pemerintah. Model ekonomi 
gabungan tersebut dibentuk berdasarkan premis bahwa pasar 
bebas biasanya memberikan isyarat yang benar kepada perusahaan 
dan individu untuk berinteraksi dan bertransaksi untuk memperoleh 
manfaat bersama, tetapi bahwa negara perlu menentukan kerangka 

hukum yang tepat (menentukan aturan dasar) dan bahwa intervensi langsung oleh negara 
merupakan hal yang tepat apabila terdapat bukti adanya kegagalan pasar. Apabila terjadi kegagalan 
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pasar, keputusan pribadi untuk mengejar manfaat yang diambil oleh individu atau perusahaan akan 
berakibat pada kerugian bagi setiap orang, tetapi tidak demikian halnya apabila keputusan diambil 
secara kolektif. 
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IV. PENGALAMAN INTERNASIONAL9 

Selama lebih dari dua dekade terakhir, telah timbul kecenderungan yang kuat untuk membangun 
jalur kereta api industri khusus sektor dan desentralisasi serta privatisasi atas jaringan kereta api 
nasional yang sebelumnya monolitik. Dalam beberapa hal, tarif dan layanan sama sekali tidak diatur 
dan oleh karena itu, hanya sejumlah kecil informasi yang dipublikasikan. Bergantung pada besarnya 
perkeretaapian dan kondisi tertentu, sektor perkeretaapian dapat diatur oleh kementerian 
perhubungan untuk aspek keselamatan atau, dalam beberapa hal, mungkin hanya tunduk kepada 
peraturan keselamatan yang berlaku untuk industri secara umum. Tren internasional menunjukkan 
tidak adanya jaringan nasional yang sangat tersentralisasi. Transportasi sangat penting untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi dan sebagian besar negara mendorong industri-industri yang 
mengambil manfaat paling besar untuk memikul tanggung jawab utama atas kebutuhan transportasi 
mereka. Jaringan kereta api nasional yang ada mengambil manfaat biasanya lebih besar dan bukan 
tersaing oleh lalu lintas yang dihasilkan oleh jalur kereta api yang diatur secara minimal dan khusus 
sektor tertentu. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan mencontoh pilihan 
yang terbaik untuk perkeretaapian Indonesia di masa datang. Pengalaman internasional 
menunjukkan bahwa beberapa negara mendorong partisipasi pihak swasta di sektor perkeretaapian. 
Mereka melakukannya dengan mempermudah perolehan izin, membatasi peraturan terkait isu-isu 
keselamatan, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia, serta menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan berbagai jenis mekanisme keuangan swasta. Partisipasi pihak swasta dalam sektor 
perkeretaapian biasanya menghasilkan (i) investasi yang jauh lebih besar dalam prasarana kereta 
api, (ii) sarana perkeretaapian yang dibiayai oleh swasta, dan (iii) pengembangan prasarana inovatif 
untuk membiayai investasi sektor perkeretaapian – termasuk pengembangan pasar sewa dan 
kontrak dalam semua aspek, mulai dari lokomotif sampai mesin pemeliharaan jalur. Secara 
keseluruhan, pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman internasional adalah bahwa liberalisasi 
peraturan transportasi untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pasar transportasi kereta 
api, termasuk prasarana, mengundang investasi lebih besar, persaingan lebih ketat, penurunan biaya 
transportasi, dan layanan pelanggan yang jauh lebih baik. Partisipasi pihak swasta di sektor 
perkeretaapian dapat mengubah sektor tersebut dan memberikan kontribusi signifikan terhadap 
pembangunan perekonomian nasional. 
 
Terkait dengan perbedaan-perbedaan khusus di Indonesia, sepanjang pengetahuan kami, tidak ada 
negara lain yang memerlukan jalur kereta api selain jaringan perkeretaapian nasionalnya hanya 
untuk melayani suatu perusahaan tunggal dan menjadi pemiliknya. Sebaliknya, investasi swasta di 
sektor perkeretaapian tanpa adanya keterkaitan perusahaan sangat dianjurkan dan pemberian 
layanan kepada pihak selain industri tertentu akan disambut baik karena dengan demikian tercipta 
kapasitas transportasi yang tidak akan timbul dengan cara lain. Meski aturan PK yang berlaku saat ini 
tampaknya dirancang untuk menghindari persaingan antara jalur baru dengan jaringan nasional, 
sebagian besar sektor perkeretaapian mendorong persaingan untuk kepentingan umum. 
Pengalaman internasional mendukung sejumlah opsi dan prosedur organisasi untuk meningkatkan 
kapasitas perkeretaapian: investasi sektor tertentu, prakarsa-prakarsa daerah, KPS, dan BUMN. Tren 
internasional saat ini sepenuhnya menunjukkan perlunya bagi Indonesia untuk meliberalisasi ruang 
lingkup investasi yang diizinkan dalam sektor perkeretaapian baik dengan cara memodifikasi 
ketentuan PK atau merancang solusi-solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan PK, atau 
keduanya.  

                                                           
9
 Bagian ini merupakan versi  singkat dari topik yang dibahas dalam Laporan Akhir mengenai Perkeretaapian 

Khusus Tahap 2 
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Amerika Serikat  

Perkeretaapian di Amerika Serikat selalu didominasi oleh sektor swasta dan saat ini, terdapat tujuh 
layanan kereta api “Kelas 1” berskala besar, 30+ layanan kereta api “Kelas 2” berskala regional, dan 
lebih dari 500 layanan kereta api “jalur pendek” berskala kecil. Kereta api jalur pendek khususnya 
berkaitan dengan isu PK – mereka melayani beberapa jalur lokal mulai dari layanan untuk penglaju 
(commuter) sampai dengan kegiatan operasional perusahaan yang benar-benar internal. Sejumlah 
jalur merupakan transportasi mineral. Sekitar 25 persen dari semua transportasi kereta api barang di 
AS menggunakan kereta api jalur pendek untuk beberapa bagian dari perjalanannya. 
 
Sampai dengan abad terakhir, jalan kereta api di seluruh dunia diatur dengan ketat. Sektor tersebut 
dianggap sebagai industri monopoli alamiah dan peraturan dipandang perlu untuk mencegah 
keuntungan yang berlebihan dan menjamin pemberian layanan yang efisien. Meski demikian, 
bukannya memperoleh manfaat dari sewa monopoli, industri perkeretaapian di Amerika Utara, 
Eropa, dan Australia berjuang untuk tetap layak secara finansial dalam menghadapi persaingan dari 
moda lainnya, khususnya truk. Sebagai contoh, pangsa layanan kereta api untuk angkutan barang 
turun sebesar 33% antara tahun 1950 dan 1975. Selama tahun 1970an, imbal hasil atas ekuitas 
(return on equity) industri kereta api berada dalam kisaran 3% dan imbal hasil penjualan (return on 
sales) hanya mencapai 4%. Beberapa jalur kereta api utama di AS dinyatakan bangkrut pada tahun 
1970an termasuk Penn Central, Rock Island, dan Erie Lackawanna. Kereta angkutan barang di Eropa 
dan Australia juga mengalami hal serupa meski subsidi pemerintah dan peraturan angkutan barang 
di jalan memungkinkan sistem kereta api tersebut tetap menjalankan usahanya. 
 
Solusi terhadap masalah keberlanjutan jalur kereta api barang adalah deregulasi perekonomian 
total. Alasan perubahan tersebut adalah karena adanya peraturan yang melarang industri kereta api 
untuk merespon tekanan kompetitif dari industri angkutan truk. Dengan adanya Staggers Act of 
1980, industri kereta api di AS bebas untuk keluar masuk pasar, memperkenalkan penawaran 
layanan baru, mengadakan kontrak swasta dengan pengirim barang, menentukan tarif, dan 
meninggalkan jalur. Selama lebih dari dua dekade berikutnya, industri kereta api menurunkan biaya, 
merasionalisasi kapasitas, dan meningkatkan produktivitas. Hasilnya, tarif tonase per mil meningkat 
lebih dari empat kali lipat antara tahun 1980 sampai 2005. Perolehan produktivitas dan penurunan 
biaya terkait memungkinkan industri kereta api untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas jalur 
dan sarana perkeretaapian. Industri tersebut memotong pula tarifnya, sehingga memungkinkannya 
untuk bersaing secara lebih efektif dengan moda transportasi lainnya. Harga batu bara AS turun 
dengan tetap secara riil dari 3 sen per tonase per mil pada tahun 1985 menjadi 1,5 sen pada tahun 
2005. Hasil akhir yang diperoleh adalah pulihnya pangsa industri kereta api. Pangsa industri kereta 
barang di AS bertahan sebesar 40% pada tahun 2007. 
 
Para pengembang perkeretaapian di Amerika Serikat bertanggung jawab untuk mendapatkan 
properti yang diperlukan dalam pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian, dengan atau 
tanpa dukungan pemerintah (sebagian besar dari yurisdiksi lokal). Pemerintah federal tidak berhak 
lagi atas lahan jalur kereta api tetapi tetap berhak atas properti pribadi lainnya. Yaitu, setiap klaim 
akan diajukan berdasarkan syarat-syarat yang mendasari penyediaan lahan federal untuk jalur 
kereta api. Pemerintah federal tentu saja tidak dapat mewajibkan agar setiap perjanjian properti 
negara bagian atau daerah terkait penggunaan jalur kereta api dimasukkan ke dalam jaringan kereta 
nasional setelah jalur kereta api swasta tersebut tidak dapat lagi beroperasi.  
 
Perkeretaapian di Inggris dan Amerika Serikat (serta perbankan, perusahaan asuransi serta 
pengangkut lainnya) merupakan satu di antara beberapa perusahaan industri yang mengharuskan 
pencantuman piagam perusahaan (corporate charter). (Sebelum abad ke-19, hampir semua 
perusahaan bersifat tidak resmi, tanpa aturan tata kelola perusahaan.) Di AS, pendirian dilakukan 
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terutama di tingkat Negara Bagian dan tanpa adanya pembatasan terhadap pihak yang dapat 
mendirikan perusahaan kereta api.  
 
Di Indonesia, ini sama saja dengan apabila provinsi-provinsi mengeluarkan izin kepada setiap 
kegiatan perkeretaapian yang dianggap sesuai, dengan hanya tunduk pada standar keselamatan 
nasional. Sesuai dengan model di AS, tidak terdapat pembatasan pihak yang dapat 
menyelenggarakan jalur kereta api, katakanlah, di Kutai Timur – sebuah operator tambang batu 
bara, kelompok kepentingan pertambangan terafiliasi, pelabuhan, pihak swasta lainnya atau 
kerjasama pemerintah dengan swasta. 
 
Otoritas Perkeretaapian Federal Amerika Serikat (FRA, The United States” Federal Railroad Authority) 
mewajibkan dipatuhinya aturan praktik-praktik keselamatan industri dan selama bertahun-tahun 
telah merekomendasikan standardisasi aturan dan praktik-praktik pengoperasian untuk efektivitas 
biaya baik dalam hal keselamatan maupun efisiensi. Meski demikian, FRA telah memilih untuk 
terutama mengizinkan perusahaan transportasi kereta api dan asosiasinya untuk menyusun aturan 
penyelenggaraan kereta api sendiri daripada mengenakan aturan pemerintah terhadap industri 
tersebut. 
 
Hampir semua jalur pendek di AS diselenggarakan secara independen, merupakan perusahaan milik 
swasta yang di Indonesia dikelompokkan sebagai industri PU – mereka mengangkut barang (dan 
kadang penumpang). Selain sejumlah kereta api untuk “fasilitas industri” murni yang tidak 
dilaporkan, sekitar 70 kereta api skala kecil di AS merupakan “milik pengangkut barang”, yang 
merupakan 50 persen atau lebih dari lalu lintas kereta api yang merupakan kargo kepunyaan 
pemilik. Meski demikian, tidak terdapat larangan terhadap kargo lainnya yang diangkut. Pada 
dasarnya, kereta api jalur pendek AS bebas dari peraturan ekonomi tentang tarif dan layanan, hanya 
diatur dalam hal standar keselamatan dan teknis.  
 
Setiap penduduk, termasuk badan usaha umum atau swasta, dapat membangun sistem 
perkeretaapian – baik PU atau PK – untuk melayani kebutuhannya sendiri. Pendiri sistem 
perkeretaapian harus mematuhi peraturan perundang-undangan setempat mengenai penggunaan 
lahan, lingkungan hidup, spesies yang terancam punah, serta syarat dan ketentuan setempat 
lainnya. Lembaga pemerintah daerah bebas tetapi tidak diharuskan menggunakan kewenangan yang 
mereka miliki terkait hak tanah pemerintah untuk membantu menyusun hak atas jalan (right-of-
way). Begitu sistem perkeretaapian dibangun, persyaratan standar keselamatan dan teknis yang 
sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Federal Railway Administration (bagian dari 
Departemen Perhubungan) dilengkapi. Secara umum, tidak terdapat persyaratan untuk mengakses 
sistem perkeretaapian tersebut – akses terhadap sistem perkeretaapian yang dibangun oleh pihak 
swasta tunduk pada negosiasi kontrak komersial. Sistem perkeretaapian yang dibangun dengan 
tujuan khusus – misalnya, untuk melayani tambang atau kompleks industri – dapat melayani 
pelanggan lain atas kebijakannya sendiri dan berdasarkan syarat-syarat komersial yang dapat 
diterima oleh pihaknya dan oleh pelanggan lain. 
 
Dalam beberapa hal, Surface Transportation Board (badan pengatur ekonomi untuk transportasi AS) 
dapat memaksakan akses pihak ketiga terhadap sistem perkeretaapian gabungan demi kepentingan 
umum. Surface Transportation Board dapat pula mengarahkan sistem perkeretaapian tandingan 
untuk mencapai peraturan komersial guna berbagi fasilitas jika dianggap dapat bermanfaat untuk 
masyarakat umum. Hal tersebut biasanya hanya timbul dalam merger dan akuisisi sistem 
perkeretaapian utama, sebagai mekanisme untuk melindungi lingkungan kompetitif yang ada. 
Penerapannya terhadap jalur yang berfokus pada industri berskala kecil jarang dilakukan. Dalam 
semua kasus, pemerintah daerah memiliki hak lintas terhadap prasarana swasta yang dilengkapi 
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dengan jalan dan utilitas. Hak tersebut tunduk pada undang-undang daerah, dan persyaratan 
biasanya dapat dinegosiasikan secara komersial demi kepentingan umum.       

Kanada 

Sektor perkeretaapian Kanada serupa dengan yang ada di Amerika Serikat. Lebih dari 40 perusahaan 
menyelenggarakan sistem perkeretaapian jalur pendek dan regional sepanjang lebih dari 13.000 
kilometer jalur, yang mewakili sekitar 30 persen dari seluruh jaringan perkeretaapian di Kanada. 
Sebagaimana di AS, terdapat sedikit peraturan ekonomi terkait perkeretaapian skala kecil kecuali 
untuk pengawasan tarif atas lalu lintas gandum tertentu. Perkeretaapian skala kecil termasuk dalam 
yurisdiksi daerah (provinsi); tidak terdapat persyaratan untuk membatasi lalu lintasnya pemilik; dan 
pemerintah pusat tidak memiliki hak atas penggunaan properti yang sebelumnya bukan milik 
pemerintah dan secara bersyarat memberikan kebebasan atas penggunaan sistem perkeretaapian 
swasta.   
 
Kanada pernah memiliki perusahaan kereta api yang dinasionalisasi, yaitu Canadian National (CN) 
sebagai pesaing dari perusahaan swasta Canadian Pacific (CP) sebagai kebijakan yang sengaja dibuat 
untuk mencegah agar CP tidak mengeksploitasi monopoli alamiah. CN telah mengalami privatisasi 
dan merupakan satu dari sistem perkeretaapian yang paling efisien di dunia. Peraturan terkait sektor 
hampir tidak ada, dan saat ini peraturan yang digunakan adalah peraturan umum mengenai 
lingkungan hidup, penggunaan lahan, praktik perdagangan, dll.  
 
Setiap perusahaan umum atau swasta dapat mengembangkan dan membangun sistem 
perkeretaapian, baik untuk penggunaan eksklusif, penggunaan terbatas, maupun sebagai 
pengangkut umum. Walaupun Kanada, seperti halnya AS, tidak mewajibkan akses masyarakat atau 
pesaing terhadap perkeretaapian swasta, peraturan di Kanada mewajibkan agar sistem 
perkeretaapian memberikan akses prasarana terhadap perkeretaapian swasta lainnya apabila 
pelanggan yang dilayani berada pada jarak 15 kilometer dari titik pertukaran yang diusulkan. Akses 
dinegosiasikan secara komersial tetapi persyaratan komersial harus wajar dan tunduk pada 
pengawasan yuridis.  
 
Setiap sistem perkeretaapian yang baru harus memenuhi standar keselamatan dan teknis yang 
diundangkan oleh badan Transportasi Kanada (Transport Canada), yang serupa dengan yang 
dikeluarkan oleh Federal Railway Administration di Amerika Serikat. Pemerintah daerah berhak 
untuk melintasi prasarana swasta (atau yang dibiayai oleh umum) dengan jalan, struktur drainase, 
dan utilitas. Hak tersebut tunduk pada undang-undang daerah terkait dengan syarat dan ketentuan 
dan biasanya dinegosiasikan secara komersial demi kepentingan umum.  

Meksiko  

Setelah mendukung perkeretaapian milik negara yang mengalami kerugian selama hampir sepanjang 
abad ke-20, Meksiko memberikan konsesi atas perkeretaapian utamanya kepada tiga penyelenggara 
swasta pada tahun 1996-97, disusul dengan pemberian konsesi atas jalur-jalur yang tersisa dalam 
bentuk enam jalur singkat (dengan panjang berkisar mulai dari 72 sampai dengan 1.550 kilometer) 
pada tahun 1997-2000. Perkeretaapian jalur pendek Meksiko melayani sejumlah komunitas dan 
bisnis dan sejumlah kecil merupakan penyelenggaraan perkeretaapian mineral dengan tujuan 
khusus. Sebagaimana dengan Amerika Utara, Meksiko tidak menerapkan pembatasan terhadap 
afiliasi perusahaan dari pemilik sistem kereta api, demikian pula pembatasan terhadap barang yang 
dapat diangkut di setiap jalur kereta api. Meksiko memberikan tanggung jawab utama terkait 
peraturan kepada Secretaria de Communicaciones y Transportes (SCT) untuk menjamin kepatuhan 
terhadap aturan keselamatan dan mengawasi kebijakan tertentu terkait tarif dan akses. Unit kereta 
api di lingkungan SCT mempublikasikan dan menegakkan standar keselamatan dan teknis untuk 
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perkeretaapian dan setiap kereta api baru harus memenuhi standar tersebut. Peraturan mengenai 
keselamatan dan peraturan teknis serupa dengan peraturan yang berlaku di Kanada dan AS. 
 
Meski demikian, Meksiko juga memiliki UU persaingan yang ketat. UU tersebut merancang sistem 
kereta api yang terprivatisasi untuk menciptakan persaingan di pusat-pusat komersial utama dan 
mengalihkan tanggung jawab tertentu tentang tarif dan isu-isu persaingan kepada lembaga 
persaingan umum (Comision Federal de Competencia, CFC). CFC telah mencegah merger kereta api 
dengan alasan bahwa hal tersebut mungkin dapat mengurangi persaingan. Berdasarkan UU Meksiko 
yang berlaku saat ini, perkeretaapian yang serupa dengan proposal usaha PT BA di Sumatera akan 
memperoleh dukungan sebagai perkeretaapian yang pro-persaingan, dan titik layanan multipel serta 
persambungan transportasi akan didukung dan bukannya dibatasi seperti yang terjadi pada 
ketentuan PK Indonesia dan proposal Permen yang menjelaskannya. 
 
Sebagaimana di AS dan Kanada, setiap perusahaan pemerintah atau swasta dapat mengembangkan 
dan membangun perkeretaapian untuk penggunaan terbatas atau umum di Meksiko. Setiap 
pengembangan jalur kereta api swasta harus menaati peraturan daerah mengenai penggunaan 
lahan dan lingkungan hidup. Sebagaimana di AS dan Kanada, pemerintah daerah dapat membantu 
pembangunan jalur kereta api tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui 
pembebasan lahan atau dengan cara lain, sepanjang tindakan tersebut sah dan sesuai dengan 
hukum umum mengenai tata kelola masyarakat.   

Rusia 

Walaupun secara umum Rusia mengingatkan akan jaringan kereta api milik negara yang berskala 
besar, gambaran mengenai sistem tersentralisasi adalah salah. Bahkan di Uni Soviet, terdapat 17 
sistem perkeretaapian utama dan sekitar 70 divisi perkeretaapian yang, meski dikendalikan oleh 
Kementerian Perkeretaapian, memiliki otonomi yang besar dalam beberapa hal. Di luar itu, terdapat 
beberapa kereta api industri di Rusia (seperti kereta api pertambangan atau kayu gergajian) dengan 
keseluruhan panjang sekitar setengah dari sistem transportasi umum (yang saat ini dipakai pula oleh 
beberapa operator kereta di atas). Sekitar dua per tiga dari kereta api pengangkut barang untuk 
industri di Rusia melaju ke dan dari jalur kereta transportasi umum, sementara sepertiga lainnya 
merupakan transportasi internal di jalur kereta api untuk industri saja. (Misalnya, perusahaan kayu 
gergajian menggunakan jalan kereta industri swasta yang dimilikinya untuk mengangkut kayu 
gelondongan dari hutan ke tempat penggergajiannya). Sekitar 4 persen dari lalu lintas jalan kereta 
api industri yang menempuh jalur diselenggarakan secara bersamaan oleh dua perusahaan. Selain 
ribuan kilometer jalan kereta api yang dimiliki dan diselenggarakan oleh industri dan pihak swasta, 
reformasi di sektor perkeretaapian Rusia telah menumbuhkan ratusan operator perlengkapan kereta 
api. Reformasi tersebut mengubah perkeretaapian di Rusia. Sejak tahun 2003, investor swasta telah 
memperoleh lebih dari 400.000 gerbong kereta (senilai hampir US$20 miliar) dan lebih dari 2.000 
operator swasta telah berkembang, beberapa di antaranya merupakan perusahaan layanan kereta 
api sementara lainnya merupakan afiliasi dari jalur pengirim/industri. Meskipun Perkeretaapian 
Rusia (RZD, Russian Railways) masih mendominasi pasar angkutan barang dengan kereta, 
penyelenggara swasta mengalami kemajuan pesat – melonjak dari 26 persen pangsa pasar pada 
tahun 2003 menjadi 38 persen pada tahun 2007. Pasar penyewaan peralatan baru telah berkembang 
dan investasi swasta di sektor tersebut (termasuk pemasok baru untuk peralatan kereta penumpang, 
gerbong barang, lokomotif, dan komponen prasarana kereta api seperti peralatan sinyal, tempat 
tidur gerbong, dan sistem elektronik) telah menarik miliaran dolar investasi baru. Sementara itu, 
perkeretaapian yang mengalami perubahan dari kementerian di tingkat kabinet menjadi BUMN 
telah menghasilkan laba dan saat ini mampu mempertahankan obligasi Eropa di posisi yang sama 
sehingga tidak perlu menaikkan modal yang diperlukan untuk melakukan pembaruan dan 
transformasi sendiri.   
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Sebagian besar perkeretaapian di Rusia yang bukan merupakan bagian dari jaringan kereta api 
nasional (RZD) dimiliki dan diselenggarakan oleh perusahaan swasta (perusahaan batu bara, kayu, 
dan baja). Secara umum, perkeretaapian industri diselenggarakan sebagai anak perusahaan terpisah 
dan mungkin dimiliki bersama oleh beberapa perusahaan dan unit-unit pemerintah daerah. 
Perkeretaapian tersebut bebas untuk menyediakan layanan kepada pengirim barang yang tidak 
merupakan bagian dari kelompok perusahaan yang memiliki unit kereta api tersebut. Sebelumnya, 
biaya dikaitkan dengan tarif nasional, tetapi sekarang sebagian besar tidak lagi diatur. Pengawasan 
penetapan harga dilakukan oleh komisi persaingan nasional, yang sebagian besar dilakukan 
berdasarkan pengaduan dan bukan oleh pengawasan ketat.   

Republik Rakyat Cina (RRC) 

Walaupun BUMN China Railways (CR) tetap menyelenggarakan sebagian besar jalur kereta api di 
Republik Rakyat Cina, jaringan regional dan usaha patungan telah bertambah selama beberapa 
tahun terakhir. Dari jaringan kereta api sepanjang 78.000 di Cina pada tahun 2007, 65.320km 
(sekitar 84 persen) dimiliki dan diselenggarakan oleh Kementerian Kereta Api, 8.940km dimiliki oleh 
kereta api usaha patungan, dan 4.740km dikendalikan oleh otoritas atau industri daerah. 
Pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan dan meningkatnya kebutuhan akan transportasi yang 
handal menghasilkan jalur PK untuk masing-masing dari sepuluh sektor produksi batu bara utama, 
yang membentuk komponen utama dari rencana perluasan perkeretaapian di Cina. Sistem 
pembiayaan perkeretaapian di RRC berdasarkan prinsip “pemerintah memainkan peran utama, 
tetapi dilakukan diversifikasi bagi investasi dan proyek berorientasi pasar.” 
  
Usaha patungan merupakan cara utama untuk proyek perkeretaapian baru di RRC. Pada akhir tahun 
2008, pihak di luar Kementerian Kereta Api memberikan komitmen sebesar RMB 300 miliar (sekitar 
US$ 45 miliar). Bagian sektor perkeretaapian Cina yang terdesentralisasi diharapkan tumbuh secara 
signifikan dalam ukuran dan persentase sistem yang mutlak. Investor strategis seperti perusahaan 
pembangkit listrik, tambang batu bara, pelabuhan, perusahaan asuransi, baik pemerintah maupun 
swasta, diharapkan dapat memainkan peran utama. Shenhua Group (perusahaan pertambangan 
batu bara dan energi besar) menyelenggarakan Shenhua Railway, yang saat ini mencapai total 
1.369km, dengan berbagai proyek ekspansi yang direncanakan. Shenhua Railway, kereta api milik 
swasta untuk tujuan khusus mengangkut lebih dari 150 juta ton batu bara per tahun. Di RRC, tarif 
khusus diterapkan untuk jalur kereta api non-nasional sesuai dengan biaya investasi dan faktor-
faktor lain. Untuk jalur kereta api Shenhua, tarif ditetapkan menurut kilometer, tanpa biaya dasar. 
Yankuang Group Corporation Limited juga menyelenggarakan kereta api batu bara daerah; Yanzhou 
Coal, misalnya menyelenggarakan jalur sepanjang 184km yang menghubungkan tambang Yanzhou 
dengan kliennya yang paling besar. 
 
Asia Energy Logistics Group baru-baru ini telah menjadi penyelenggara kereta api kargo Cina swasta 
pertama dengan kepemilikan mayoritas dari pihak asing. Asia Energy memiliki saham sebesar 62,5 
persen dalam proyek kereta api batu bara di provinsi Hebei senilai CNY1,6 miliar, sepanjang 250km, 
dengan kapasitas 10 juta ton per tahun. Perusahaan-perusahaan swasta, terutama penambang 
sumber daya alam, sangat antusias untuk mengembangkan sistem perkeretaapian mereka sendiri 
daripada menunggu pemerintah untuk melakukan ekspansi jaringan kereta api, dengan memberikan 
ruang bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam proyek yang lebih kecil.  
 
Proyek kereta api lain yang didanai pihak swasta direncanakan agar terhubung ke kota-kota Jiafeng 
dan Nanchenpu sepanjang lebih dari 64,29 kilometer. Jalur kereta senilai US$ 340 juta tersebut akan 
dilengkapi dengan enam perhentian dan melewati enam kabupaten di provinsi Sanxi. Proyek ini 
didanai oleh dua perusahaan swasta, yaitu Broad Union Investment Management Group Co., Ltd. 
dan Ufeng Railway Construction Investment Co., Ltd., selain Biro Kereta Api lokal yang dioperasikan 
oleh negara, yaitu Zhengzhou. McKinsey & Company baru-baru ini memproyeksikan bahwa investasi 
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swasta dan asing dalam sistem perkeretaapian Cina akan meningkat dari 7 menjadi 30 persen dalam 
beberapa tahun berikutnya. Pengembangan perkeretaapian swasta tunduk pada persetujuan 
Kementerian Kereta Api dan harus memenuhi standar teknis dan keselamatan CR.  

Jepang  

Jepang memiliki 57 sistem perkeretaapian swasta yang signifikan (tidak termasuk sejumlah metro, 
trem, dan kereta api rel tunggal/monorail, serta sistem perkotaan lainnya) selain tujuh sistem 
perkeretaapian swasta utama (enam untuk penumpang, satu untuk barang) yang tercipta dari 
terpecahnya Perkeretaapian Nasional Jepang. Meski sebagian besar jalur kereta api konvensional 
merupakan sistem regional yang pada dasarnya mengangkut penumpang, sistem tersebut mencakup 
14 jalur angkutan barang, beberapa di antaranya dikhususkan untuk komoditas tertentu (terutama 
batu bara, batu kapur, semen, bahan kimia, minyak, dan peti kemas). Meski terdapat spesialisasi dan 
afiliasi erat dengan industri-industri yang dilayani, tidak terdapat pembatasan kepemilikan untuk 
penyelenggaraan jalur angkutan barang regional. 
 
Walaupun pembangunan sistem perkeretaapian baru di Jepang mengalami perlambatan selama 
beberapa dekade terakhir, setiap perusahaan nasional (pemerintah atau swasta) bebas untuk 
mengumpulkan lahan dan sumber daya untuk membangun sistem kereta api guna memenuhi 
kebutuhannya. Sistem perkeretaapian baru harus memenuhi standar pemerintah setempat dan 
disesuaikan dengan standar keselamatan dan teknis yang ditentukan di tingkat nasional. Pengaturan 
akses tunduk pada negosiasi komersial, dengan ketentuan pemerintah pusat berhak untuk 
mewajibkan akses terhadap prasarana perkeretaapian swasta (atau yang dibiayai pemerintah 
daerah).   

India 

Sejak kemerdekaan, Indian Railways (IR) telah menikmati monopoli yang kuat di India, walaupun 
terdapat beberapa sistem perkeretaapian swasta di perkebunan-perkebunan swasta atau yang 
diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri (termasuk untuk 
perkebunan, pabrik gula, tambang batu bara, tambang, bendungan, dermaga, dan pelabuhan). 
Bombay Port Trust menyelenggarakan kereta apinya sendiri, demikian pula Madras Port Trust. 
Calcutta Port Commission Railway dan Vishakhapatnam Port Trust merupakan PK yang melayani 
pelabuhan-pelabuhan tertentu. Bhilai Steel Plant memiliki jaringan kereta api barang. Tata (usaha 
swasta) menyelenggarakan kereta api kecil (funicular) di jalan Bhira dan Bhivpuri (serta jalur kereta 
api Kamshet-Shirawta Dam, yang bukan merupakan jalur umum). Pipavav Rail Corporation 
menguasai konsesi berusia 33 tahun untuk membangun dan menyelenggarakan jalur kereta api 
barang dari Pipavav menuju Surendranagar. Kutch Railway Company, sebuah usaha patungan antara 
pemerintah negara bagian Gujarat dan pihak swasta, terlibat (beserta Kandla Port Trust dan Gujarat 
Adani Port) dalam jalur kereta api angkutan barang Gandhidham-Palanpur. Sebelumnya, IR biasanya 
menentukan tarif angkutan barang untuk jalur tersebut kecuali untuk penggunaan sendiri, tetapi 
sejak reformasi pada tahun 2005, muncul kecenderungan untuk memberikan kebebasan kepada 
perusahaan penyelenggara untuk menetapkan tarif angkutan barang dan biasanya 
menyelenggarakan jalur tanpa rujukan dari IR.  
 
Belakangan ini, kementerian kereta api di India meluncurkan prakarsa utama untuk 
mengembangkan sumber alternatif pendanaan bagi pembangunan proyek-proyek infrastruktur. 
Kementerian menghimbau keterlibatan sektor swasta dalam membangun jalur, membangun 
terminal angkutan barang swasta, pusat kendaraan dan fasilitas tambahan, dan penyelenggaraan 
kereta angkutan barang khusus dalam jaringan tersebut oleh pihak swasta. Prakarsa tersebut 
mengakomodasi berbagai pendekatan, termasuk peraturan KPS di mana peserta swasta akan 
menanggung biaya bersama untuk membangun jalur baru dan kemudian berhak atas potongan 
harga sebesar 10-12 persen dari lalu lintas tambahan yang diselenggarakan dalam jaringan tersebut. 
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Sebagai alternatif, jalur-jalur baru dapat dibangun berdasarkan “cara perolehan yang dibagikan 
berdasarkan kontribusi penuh”, di mana badan usaha swasta akan membiayai pembangunan jalur 
baru dan sebagai imbalannya, menerima pendapatan yang dibagikan selama jangka waktu 25 tahun 
(pada dasarnya merupakan konsesi).  
 
Selain itu, India mendorong skema pemisahan vertikal “penyelenggaraan kereta angkutan barang 
khusus”, yang memungkinkan penyelenggara swasta untuk berinvestasi pada gerbong angkutan 
barang swasta dan menggunakan jaringan kereta api selama jangka waktu 20 tahun. Perusahaan-
perusahaan tersebut akan membayar biaya akses kepada IR dan akan menentukan harga mereka 
sendiri untuk layanan yang ditawarkan.  
 
Pembangunan perkeretaapian yang memerlukan pembiayaan pemerintah nasional masih terbatas di 
India, dengan sebagian besar tetap berada di bawah kendali kekuasaan besar Kementerian 
Perkeretaapian. Beberapa perkembangan telah mengalami perlambatan akibat adanya persyaratan 
dari Kementerian Perkeretaapian India sebagai upaya pengendalian.   

Australia 

Pada awalnya, perkeretaapian Australia dikembangkan oleh negara dan kemandiriannya yang teguh 
terlihat dari keragaman lebar jalur yang diberlakukan sehingga satu perjalanan lintas negara bagian 
dari Perth ke Brisbane mengharuskan pergantian kereta sebanyak enam kali. Angkutan barang 
melalui kereta turun dengan tajam seiring dengan diperkenalkannya jalan modern dan teknologi 
truk. Kecenderungan tersebut tidak berlaku untuk sistem perkeretaapian mineral swasta di Australia 
Barat dan pengoperasian batu bara di Queensland dan Hunter Valley (NSW). Upaya untuk 
memulihkan hilangnya lalu lintas sebelumnya difokuskan pada peleburan perkeretaapian milik 
Negara dengan tujuan membentuk sistem perkeretaapian nasional tunggal, tetapi upaya ini tidak 
berhasil.   
 
Pada akhir tahun 1980an, analis kebijakan memberi perhatian pada privatisasi dan korporatisasi 
sebagai cara untuk meningkatkan posisi kompetitif dan finansial perkeretaapian Australia. Hal ini 
didasarkan pada keberhasilan kebijakan serupa di Eropa dan Amerika Selatan, tetapi juga sesuai 
dengan reformasi di sektor-sektor lain. Laporan Permohonan Keterangan mengenai Transportasi 
Kereta tahun 1991 menunjukkan bahwa pengendalian sistem perkeretaapian oleh pemerintah telah 
kurang berfokus terhadap aspek komersial dan tujuan yang telah diatur dengan jelas, sehingga 
menyebabkan intervensi pemerintah yang tidak tepat. Laporan tersebut juga memperingatkan 
timbulnya masalah penetapan harga monopoli dalam angkutan batu bara. Laporan tersebut 
membahas korporatisasi jalur milik pemerintah dan pemisahan (unbundling) penyelenggara secara 
vertikal disertai kewajiban menjadikan akses terhadap jalur dan prasarana kereta terbuka dengan 
biaya yang sesuai. 
 
Selama dua dekade terakhir, sistem perkeretaapian Australia sangat terdesentralisasi, dengan 
sembilan perusahaan yang saat ini menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan layanan kereta 
api, tiga pengelola prasarana terpisah, sembilan operator kereta layanan barang, lima operator 
layanan penglaju, lima penyedia layanan regional lainnya, lima kereta api pengangkut bijih besi 
untuk tujuan khusus, dan serangkaian operator kereta api lokal berskala kecil. UU Australia 
mengatur akses multi-pengangkut terhadap prasarana pada sebagian besar kasus dan terdapat 
sedikit hambatan dalam penetapan tarif kereta api. Meskipun lalu lintas kereta api antar negara 
bagian pada umumnya disediakan oleh penyedia yang terpisah (unbundled) secara vertikal, kegiatan 
operasional antar negara bagian dilaksanakan baik oleh penyedia layanan yang tergabung (bundled) 
maupun terpisah (unbundled).  
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Sama halnya dengan di Amerika Utara, setiap perusahaan Australia dapat mengembangkan sistem 
perkeretaapian swasta di Australia. Perusahaan harus mematuhi peraturan penggunaan lahan dan 
lingkungan hidup di tingkat daerah dan pusat dan dapat memanfaatkan dukungan unit-unit 
pemerintah daerah untuk membantu mengumpulkan lahan yang diperlukan untuk pembangunan 
perkeretaapian. Pada umumnya, jalur kereta api dianggap sebagai prasarana strategis dan aturan 
akses terbuka nasional berlaku apabila akses merupakan kepentingan umum. Kadangkala diperlukan 
proses hukum untuk menentukan besar kecilnya kepentingan umum. Pada umumnya, persyaratan 
akses mengharuskan pula kereta api yang mengakses untuk menanggung setiap biaya kapasitas 
tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan seluruh sistem kereta api yang diakses. 
Kesempatan untuk memiliki sistem kereta api yang ditentukan sebagai akses terbuka diberikan 
kepada jalur mineral swasta di Australia Barat. Hal ini menimbulkan proses hukum dengan pemilik 
jalur (perusahaan pertambangan) yang berjuang untuk menghindari keharusan untuk menawarkan 
opsi ini.  

Brasil   

Pada tahun 1992, Brasil mulai mengembangkan proses pemberian konsesi perkeretaapian yang 
sebagian besar mencontoh pengalaman Argentina dengan struktur yang lebih rumit, terutama 
akibat adanya kebutuhan untuk mengurangi beban subsidi perkeretaapian yang mencapai sekitar 
US$ 300 juta per tahun. Rancangan pemberian konsesi diselesaikan pada tahun 1995 dan konsesi 
diberikan selama dua tahun berikutnya. Sama halnya dengan di Argentina, jangka waktu konsesi 
kereta api barang ditetapkan selama 30 tahun, tetapi dengan kemungkinan perpanjangan selama 
jangka waktu 30 tahun berikutnya. 
 
Antara tahun 1996 dan 1998, enam konsesi angkutan barang dikembangkan dari sistem 
perkeretaapian federal (Rede Ferroviária Federal) dan satu dari perkeretaapian Sao Paulo State. 
Selain itu, perusahaan pertambangan dan industri negara berskala besar, Copanhia Vale de Rio Doce 
(CVRD, sekarang bernama Vale) diprivatisasi pada bulan Juni tahun 1997, beserta dua jalur kereta 
api swasta yang melayani lalu lintasnya sendiri, yaitu: Estrado de Ferro Vítoria a Minas (EFVM) dan 
Estrada de Ferro Carajás (EFC). Kedua sistem perkeretaapian swasta tersebut menjalankan lalu lintas 
angkutan barang umum dan menentukan tarif mereka sendiri untuk pengangkutan tersebut. Lalu 
lintas angkutan barang umum yang dikelola EFVM mencapai jumlah lebih dari 30 persen dari semua 
lalu lintas pada jaringan tersebut. Di sektor penumpang, pengalaman Brasil, seperti halnya 
Argentina, terfokus pada transit di perkotaan, khususnya di Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Defisit 
anggaran dan kebutuhan untuk mengurangi subsidi negara untuk kereta bawah tanah di kota  dan 
kereta penglaju (Flumitrens) mendorong diambilnya keputusan pemberian konsesi. Sistem metro Rio 
de Janeiro dikonsesikan pada bulan Desember 1997 kepada konsorsium (Consórcio Opportrans), 
termasuk Cometrans, kepada pemilik konsesi kereta penumpang Mitre dan Sarmiento di Buenos 
Aires. Pengendalian operasional dialihkan pada bulan April 1998. Konsesi Flumitrens ditandatangani 
pada bulan Juli 1998 dan mulai berlaku pada bulan November 1998. Selain itu, terdapat sejumlah 
jalur industri Brasil berskala kecil, misalnya Portofer-Transporte Ferroviário Ltda., sebuah 
perusahaan swasta, yang melakukan penyelenggaraan jalan kereta api bagi pelabuhan Santos. 
Pelabuhan lain, pabrik semen, dan perusahaan baja menyelenggarakan penyelenggaraan sistem 
kereta api internal berskala kecil.  
 
Dewasa ini, jaringan perkeretaapian di Brasil terdiri atas 15 jalur angkutan barang yang dimiliki dan 
diselenggarakan oleh pihak swasta, enam jaringan metropolitan yang dimiliki dan diselenggarakan 
oleh pihak swasta, dan tujuh perusahaan transportasi perkotaan tambahan, sekitar sepuluh jalur 
pendek berjarak sampai dengan 50km yang digunakan terutama untuk wisata, dan sejumlah 
perusahaan dalam negeri swasta yang menyelenggarakan kereta api sebagaimana ditunjukkan di 
atas. Dalam waktu 10 tahun setelah dilakukan pemisahan terhadap perkeretaapian milik pemerintah 
Brasil, industri ini mengalami kebangkitan. Lalu lintas kargo umum meningkat sebesar 112 persen 
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dan kargo baja dan mineral meningkat sebesar 91 persen, sementara lalu lintas yang dipetikemaskan 
meningkat lebih dari 10 kali dibandingkan dengan volume pada tahun 1999. Dengan penetapan 
harga transportasi kereta api melalui konsesi dan tingkat tarif yang tetap stabil, produktivitas tenaga 
kerja dan total produktivitas faktor mengalami kenaikan cukup besar. Secara keseluruhan, telah 
terjadi kenaikan yang substansial dalam keberlanjutan sektor perkeretaapian di Brasil.    
 
Berbeda dari persyaratan peraturan PK di Indonesia untuk kepemilikan bersama, kritik utama dari 
penyelenggaraan perkeretaapian swasta di Brasil adalah bahwa afiliasi antara pemegang saham 
perkeretaapian dan industri utama terlalu besar. Walaupun diakui bahwa afiliasi tersebut penting 
untuk menarik investasi swasta dalam sektor perkeretaapian, saat ini dianjurkan untuk melakukan 
diversifikasi kepemilikan apabila terdapat penawaran investasi baru.  
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V. PERKERETAAPIAN KHUSUS INDONESIA  

5.1. Model Investasi Swasta 

Berdasarkan kerangka kerja ekonomi makro dan pengalaman dengan perkeretaapian internasional 
yang dijelaskan di atas, kami dapat mengidentifikasi jenis perkeretaapian yang paling sesuai untuk 
memenuhi tujuan menyediakan sistem transportasi yang efisien yang mendukung pembangunan 
industri dan sumber daya Indonesia. Bagian ini menjelaskan fitur yang diinginkan dari 
perkeretaapian tersebut. Bagian berikut ini menjelaskan mengenai kerangka peraturan yang telah 
ada, sedangkan bagian terakhir bab ini mengidentifikasi hal-hal yang dirasakan sebagai kendala yang 
disebabkan oleh peraturan saat ini yang membatasi tercapainya hasil yang diinginkan.  

Apabila dipandang dari sudut pandang internasional, perkeretaapian yang berhasil melayani industri 
besar umumnya memiliki fitur sebagai berikut:  

 pengambilan keputusan yang berorientasi pada investasi swasta yaitu, tidak adanya atribut 
kriteria kebijakan umum,  

 dikesampingkannya dukungan finansial oleh negara atau keikutsertaan negara secara 
formal, 

 pelayanan berdasarkan kontrak dan bukan tarif yang dikeluarkan, 

 hak untuk melarang akses terhadap prasarana perkeretaapian yaitu, akses terbatas, 

 hak untuk menegosiasikan perjanjian interoperasional dengan perusahaan perkeretaapian, 

 hak untuk membawa berbagai produk atas kebijaksanaan seutuhnya dari badan, dan 

 hak untuk melayani peluang usaha lain atas dasar keputusan sepenuhnya. 

Kepemilikan dapat berupa kepemilikan bersama antara perusahaan kereta api dan pelanggan 
utamanya atau mungkin benar-benar terpisah, kedua model ini digunakan secara internasional; 
biasanya hal ini merupakan sebuah keputusan komersial.  

Dengan demikian, secara ringkas, fitur utama dan pembeda dari kereta api komersial sektor swasta 
adalah bahwa ini merupakan suatu model antar institusi usaha (B2B, business to business) dan bukan 
model layanan umum. Biasanya tidak ada hak masyarakat umum terhadap fasilitas, sarana 
perkeretaapian atau peralatan perkeretaapian investor dan investor tidak berkewajiban untuk 
menyediakan lokomotif atau sarana perkeretaapian kepada pihak ketiga kecuali mungkin dalam 
situasi darurat nasional. Akses terhadap prasarana dan layanan yang diselenggarakan dibatasi atas 
keputusan pemohon usaha swasta awal. Hal ini memberikan kepada investor penggunaan peralatan 
operasional perkeretaapian secara eksklusif di mana investor telah melakukan investasi untuk 
dijalankan tanpa adanya pengawasan tarif. Kerangka kerja untuk akses oleh penyelenggara pihak 
ketiga terkadang diwajibkan oleh pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran akan adanya monopoli. 
Perusahaan kereta api pihak ketiga yang mengupayakan untuk akses terhadap prasarana tersebut 
tidak akan terhalangi oleh lingkup layanan penyelenggara/investor perkeretaapian yang sedang 
beroperasi saat ini.  

Perkeretaapian komersial swasta biasanya didasarkan pada proposal yang sepenuhnya diprakarsai 
oleh investor usaha yang mengajukan proposal layanan perkeretaapian. Tidak seperti 
Perkeretaapian KPS, peranan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat biasanya terbatas pada 
keselamatan umum, perlindungan lingkungan dll. Rekomendasi utama dari laporan Tahap 2 di PK 10 
adalah penciptaan sebuah kelas kereta api baru: PUT. PUT akan memiliki fitur yang diuraikan di atas. 
Sayangnya tampaknya kelas kereta api baru tidak dapat diciptakan tanpa adanya perubahan yang 
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signifikan terhadap UU Perkeretaapian. Sebuah pendekatan alternatif yang secara khusus 
berdasarkan atas pemanfaatan peluang yang ditetapkan UU Perkeretaapian saat ini sehubungan 
dengan interkoneksi untuk memungkinkan penciptaan jaringan perkeretaapian B2B dijelaskan dalam 
bagian berikut ini.  

5.2. Kerangka Kerja Peraturan Saat Ini 

Perubahan dalam perundang-undangan Indonesia belum lama ini telah melakukan liberalisasi 
batasan dalam beberapa hal penting yang sebelumnya ada pada investasi swasta di sektor 
perkeretaapian. Berdasarkan UU Perkeretaapian sebelumnya (UU 13/1992), PT Kereta Api (Persero) 
atau PT KAI, perusahaan kereta api nasional, didirikan sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara, 
dengan monopoli efektif atas layanan perkeretaapian kecuali untuk kemampuan industri yang 
terbatas untuk mengembangkan “Perkeretaapian Khusus” untuk usaha internal mereka. Investasi 
swasta sebagian besar terbatas pada sektor persediaan untuk perusahaan kereta api (di mana 
BUMN juga menonjol). 

Perpres 67/2005 (kemudian Perpres 13/2010) mengizinkan perusahaan swasta untuk bekerjasama 
dengan Pemerintah melalui proses KPS untuk membangun dan menyelenggarakan prasarana 
perkeretaapian dan UU 23/2007 membuka peluang bagi penyelenggara perkeretaapian swasta 
untuk menyediakan layanan perkeretaapian melalui prasarana perkeretaapian yang ada. Tiga 
referensi singkat terhadap PK dalam UU 13/1992 diperluas menjadi kurang lebih delapan ketentuan 
dalam UU 23/2007, sebagian untuk mengakomodasi kemungkinan baru bahwa kereta api tersebut 
dapat disetujui oleh pemerintah daerah, sebagian untuk mendefinisikan PK untuk melayani aktivitas 
utama perusahaan yang dilayani, dan sebagian mengatur untuk PP pelaksananya. PP 56/2009 
mencakup peraturan pelaksana untuk PK ini, mengatur (diantaranya ketentuan lain) bahwa PK dapat 
melayani wilayah penunjang di luar wilayah perusahaan utama, dapat berhubungan ke PU atau PK 
lainnya, dapat menghubungkan area gudang ke suatu pelabuhan dan dapat diubah menjadi status 
operasional PU setelah interkoneksi dengan perkeretaapian lainnya.  

Meski peluang untuk investasi swasta di sektor perkeretaapian Indonesia (dan terutama di sektor 
PK) telah diperluas berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, peluang tersebut 
masih relatif cukup terbatas dibandingkan dengan praktik internasional: 

 Meski UU 23/2007 memungkinkan penyelenggaraan independen atas sarana rel kereta api 
terhadap prasarana yang ada, tidak terdapat prosedur peraturan yang mengatur apa yang 
harus dilakukan oleh penyelenggara yang diusulkan untuk memperoleh izin dan tidak ada 
“pernyataan jaringan” tentang model Eropa, yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk 
berbagi penggunaan prasarana dengan penyelenggara kereta api utama, PT KAI. Akibatnya, 
sektor potensial untuk investasi swasta ini masih tertinggal.  

 Apabila investor ingin mengembangkan prasarana perkeretaapian yang akan melayani 
masyarakat yang tidak tertentu, satu-satunya alternatif saat ini adalah mengajukan proposal 
ke badan pemerintah di tingkat nasional atau daerah. Badan tersebut yang kemudian akan 
mensponsori proposal tersebut dan mengajukan proposal tersebut ke proses pelelangan. 
Pengaju proposal, berdasarkan Perpres 13/2010, diberikan pilihan keuntungan tertentu 
dalam pelelangan, tetapi tidak akan dijamin untuk diberikan konsesi pembangunan dan 
operasi/BOT. Sampai saat ini, pendekatan ini belum menghasilkan pengembangan 
perkeretaapian yang berhasil.  

 Apabila investor ingin mengembangkan prasarana perkeretaapian tanpa terlebih dahulu 
memenangkan pelelangan umum, hal tersebut saat ini terbatas untuk mengembangkan dan 
menyelenggarakan prasarana tersebut untuk sebuah perusahaan tunggal. Pengembangan 
perkeretaapian swasta untuk melayani sektor multi-perusahaan tidak diizinkan.  
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Oleh karena itu, PK merupakan satu-satunya kendaraan yang pasti untuk investasi swasta dalam 
perkeretaapian komersial di Indonesia. Oleh karena itu, PK ini merupakan fokus proyek IndII. Meski 
demikian, UU terkait dengan PK tetap memiliki banyak keterbatasan. 

UU Perkeretaapian yang ada sebagaimana yang ditafsirkan saat ini membatasi usaha PK untuk satu 
pelanggan dan mewajibkan kepemilikan atau pengendalian PK tersebut oleh pelanggan tersebut. Hal 
ini tidak menciptakan persaingan, sebaliknya menimbulkan kendala. Pasal-pasal lain dalam 
peraturan PK Indonesia juga tidak mencerminkan praktik terbaik internasional. Salah satu peraturan 
menetapkan bahwa PK hanya dapat melayani satu wilayah yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu 
perusahaan dan satu titik di wilayah penunjang untuk perusahaan tersebut. Hal ini merupakan 
pembatasan yang berat terhadap ruang lingkup usaha. Peraturan yang sama ditafsirkan membatasi 
PK untuk menggunakan pelabuhan swasta yang dimilikinya. Bukankah pelabuhan umum dapat 
diuntungkan apabila dapat menerima lalu lintas dari suatu PK? Oleh karena itu, ada banyak 
peraturan PK yang ada yang mempersulit hal-hal yang biasanya sebetulnya dinegosiasikan menjadi 
aturan birokrasi yang kaku, merugikan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam mencapai 
akomodasi komersial.  

Salah satu argumen yang diangkat untuk membela peraturan tersebut adalah bahwa peraturan 
tersebut melindungi pengirim terhadap praktik-praktik monopoli. Akan tetapi maksud utamanya 
adalah untuk membatasi kompetisi yang saat ini ada atau akan ada terhadap perusahaan PU yang 
ada. Meski demikian, pada saat yang bersamaan, hal ini menghalangi perusahaan PU dari lalu lintas 
yang mungkin diberikan kepadanya melalui penyelenggaraan perkeretaapian swasta dengan 
pembatasan yang tidak terlalu ketat. Ini merupakan penawaran kalah-kalah (lose-lose proposition) 
untuk PK dan pelanggan yang mungkin dilayaninya, serta PU dan pelanggannya. Sebagai gambaran, 
pengembangan PT BATR atau PK lainnya di Sumatera Selatan dan Lampung tidak akan menghalangi 
pengirim batu bara manapun dari pilihan angkutan yang mereka miliki saat ini, tetapi akan bersaing 
dengan PT KAI dan mungkin menawarkan usaha kepadanya. 

Selain dari dampak yang merugikan yang ditimbulkan pembatasan sempit dalam investasi 
perkeretaapian swasta pada sektor transportasi itu sendiri, dampak negatif yang lebih luas pada 
perekonomian bahkan lebih besar. Investasi swasta di sektor perkeretaapian di Indonesia terhubung 
dengan sebuah industri – yaitu industri pertambangan – yang juga membutuhkan perencanaan 
jangka panjang dan modal dalam jumlah yang sangat besar. Pendirian prasarana perkeretaapian 
baru yang secara efisien mendukung industri pertambangan batu bara dapat menciptakan manfaat 
finansial yang besar bagi perekonomian dan pajak langsung dan penerimaan negara lainnya. Akan 
tetapi, manfaat ini berasal dari keseluruhan pengembangan proyek dan hal itu memerlukan 
stabilitas dan konsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang sedang 
diusulkan dalam semua komponen proyek yang terkait, termasuk transportasi. Ketika kemampuan 
untuk memberikan izin terhadap layanan perkeretaapian penunjang secara tepat waktu sulit 
dilakukan dalam prosesnya, tindakan mendesak diperlukan. Hal ini memerlukan Permen untuk 
meningkatkan daya tarik peraturan PK saat ini.  

5.3. Kendala yang Teridentifikasi  

Aturan Satu Klien  

Undang-Undang Perkeretaapian membatasi PK untuk satu klien. Ini sangat membatasi dapat 
diterapkannya opsi PK untuk industri ekstraktif besar seperti pertambangan batu bara. Dalam 
industri pertambangan, hal tersebut sangat menguntungkan tambang besar milik asing karena hanya 
mereka yang mampu membangun prasarana transportasi yang mereka perlukan untuk memasarkan 
produk mereka.  

Pembatasan Kepemilikan  

Ada perbedaan penafsiran UU terkait penyelenggara kereta api dan klien. Penafsiran yang paling 
umum adalah bahwa penyelenggara dan klien harus merupakan badan usaha yang sama. Meski 
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tulisan harfiah menunjukkan bahwa tidak satu pun dari UU 23/2007 maupun PP 56/2009 yang 
secara eksplisit mewajibkan kepemilikan, penafsiran tersebut diterima secara luas. Semua pemohon 
PK saat ini mengusulkan penyelenggara yang berbeda untuk klien. Hal ini jelas merupakan masalah 
besar.  

Peraturan Titik-ke-Titik  

Sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan yang berlebihan dari aturan ”titik-ke-titik” diciptakan 
oleh PP 56/2009 dan tidak diwajibkan oleh UU 23/2007. Aturan ini secara signifikan mengurangi 
ruang lingkup untuk PK, membatasi peranannya menjadi jaringan yang berfungsi yang terlokalisasi 
(misalnya kereta api pengangkut tebu) atau jalur ekspor tunggal.  

Larangan tarif  

Salah satu penafsiran dari penjelasan Pasal 5 (1) UU Perkeretaapian adalah bahwa PK tidak dapat 
mengenakan biaya. Hal ini disebabkan oleh penjelasannya yang berbunyi  

Perkeretaapian umum dalam ketentuan ini mengacu pada kereta api yang digunakan untuk 
melayani transportasi orang dan/atau angkutan barang dengan pengutipan pembayaran.  

Perkeretaapian khusus dalam ketentuan ini mengacu pada kereta api yang semata-mata untuk 
mendukung kegiatan pokok suatu badan hukum, dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat 
umum.  

Hal ini dianggap memiliki arti bahwa apabila terdapat pengutipan pembayaran, kereta api tersebut 
tunduk pada ketentuan pertama – yaitu menjadi PU (yaitu kereta api untuk umum). Penafsiran 
tersebut terlihat bertentangan dengan definisi dalam pasal tersebut di mana permasalahannya 
adalah ketersediaan untuk umum. Penafsiran alternatifnya adalah bahwa penjelasan tersebut pada 
kenyataannya tidak mengatur situasi (yang hampir tidak mungkin terjadi) di mana layanan 
perkeretaapian mengangkut masyarakat umum atau barang tanpa biaya. Dapat dikatakan bahwa 
dalam situasi ini masyarakat bukanlah klien. Kliennya adalah entitas yang membayar untuk 
operasional tersebut – yaitu PK. Penafsiran ini didukung oleh PP 56/2009 yang mengkategorikan 
kereta api wisata sebagai contoh PK. 

Ketidakpastian Interkoneksi  

UU Perkeretaapian mengatur interkoneksi antara PK dan antara PK dan PU. Ada ketidakpastian 
mengenai status jaringan yang dihasilkan, dengan penafsiran bahwa jaringan tersebut merupakan 
jaringan PU.  

Nilai Sisa  

Ada pertanyaan mengenai status kereta api saat masa berlaku izin habis dan/atau klien tidak 
memiliki persyaratan lebih lanjut untuk kereta api tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa 
kereta api kembali ke negara – yakni diperlakukan sebagai konsesi. Ini tidak dianggap sebagai pilihan 
yang baik. 

Kerumitan Ketentuan Perizinan  

Ketentuan perizinan yang sebenarnya terlalu rumit. Peraturan mengatur sejumlah kasus di mana 
persetujuan diperlukan tetapi tidak menyebutkan kriteria yang akan diberlakukan. Hal ini 
menimbulkan keraguan dalam hasil akhir. 

Pertentangan dengan Peraturan Pertambangan  

Ada perbedaan filosofis yang mendasar antara peraturan perundang-undangan pertambangan dan 
peraturan perundang-undangan perkeretaapian. UU pertambangan berawal dari premis bahwa 
pendapatan pemerintah merupakan persentase dari laba perusahaan pertambangan. Dan oleh 
karena itu, mengatur langkah-langkah untuk menjamin bahwa laba tersebut tidak dapat dialihkan ke 
lain tempat, dan terutama mengatur pencegahan terhadap perusahaan yang mengalihkan laba ke 
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anak perusahaan. Proses yang sering dilakukan untuk pemilihan perusahaan layanan pertambangan 
adalah melalui pelelangan, dan masa berlaku surat izin pendek. Hal ini sesuai (dan mendorong) 
sektor jasa pertambangan yang kompetitif. UU perkeretaapian berawal dari premis bahwa 
perkeretaapian merupakan investasi jangka panjang yang sangat besar yang hanya akan terwujud 
apabila terdapat hubungan yang erat antara penyelenggara dan klien utama. 

Perbedaan tersebut dapat diatasi melalui kebijaksanaan menteri berdasarkan UU pertambangan.  
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VI. USULAN PERUBAHAN  

Kerangka acuan untuk Tahap 3 mengharuskan konsultan untuk mempertimbangkan perubahan 
terhadap PP maupun Permen. Walaupun kami meyakini bahwa sebagian besar permasalahan yang 
diangkat di bagian sebelumnya dapat dicapai dengan Permen, sejumlah permasalahan mungkin 
lebih baik didukung dengan perubahan dalam PP. Namun selama presentasi dengan Kemenhub dan 
Ditjenka, diminta agar usulan legislatif dibatasi pada penerbitan Permen. Kami telah 
mengembangkan proposal kami sebagaimana diperlukan.  

6.1. Aturan Satu Klien  

Tidak mungkin mengubah aturan satu klien tanpa mengubah UU Perkeretaapian. Sebagai gantinya, 
kami memiliki usulan yang akan mengurangi dampak membatasi dari aturan, namun tetap 
mempertahankan alasan ekonomi UU tersebut, yaitu mencegah perusahaan kereta api mencari 
keuntungan monopoli dari (para) kliennya. Usulannya adalah:  

 Mengizinkan perusahaan kereta api untuk melayani lebih dari satu anak perusahaan dari 
perusahaan dengan menafsirkan klien memasukkan perusahaan yang terkait 

 Mengizinkan satu klien untuk menjadi konsorsium  

 Mengizinkan interkoneksi antara PK sehingga menghasilkan jaringan PK yang bersama-sama 
dapat melayani lebih dari satu klien. 

Prinsip yang mendukung aturan konsorsium  

(Aturan mengenai anak perusahaan dan interkoneksi yang berjumlah lebih dari satu dibahas di 
bagian di bawah ini).  

Telah disarankan agar badan usaha Indonesia yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan pertambangan 
(atau usaha lainnya) dapat membentuk inti sebuah konsorsium yang dimaksudkan untuk 
membangun PK, mungkin berupa koperasi, untuk membedakannya dari asosiasi hukum. Apabila hal 
ini diizinkan, PK dapat berupa suatu unit atau anak perusahaan atau afiliasi dari, atau memiliki 
hubungan kontrak dengan, koperasi tersebut. Sebagian besar fleksibilitas akan diberikan melalui 
dimungkinkannya hubungan kontrak. Untuk melindungi koperasi dan pemegang surat izin PK, 
kontrak dengan PK akan melarangnya memberikan layanan transportasi kepada entitas lain yang 
bukan anggota koperasi.  

Dengan bergabung sebagai konsorsium, sejumlah perusahaan dapat memperoleh manfaat dari 
memiliki perkeretaapian sementara pada saat yang sama menghalangi penyelenggara 
perkeretaapian dari memiliki kesempatan untuk mengadu satu perusahaan melawan perusahaan 
lain untuk mengeruk keuntungan monopoli. Konsep konsorsium yang memiliki perkeretaapian ini 
sesuai dengan model B2B yang kami usulkan pada Bagian 3.1 di atas.  

Praktik Internasional  

Kami tidak mengetahui situasi di tempat lain di dunia yang mewajibkan pelanggan kereta api untuk 
membentuk konsorsium. Akan tetapi, keadaan di mana sebuah perusahaan kereta api melayani 
sekelompok kecil industri serupa ditemui di sejumlah “jalur pendek” di Amerika.  

Penerapan Perkeretaapian Khusus 

Kami mengusulkan, sebagai bagian dari klarifikasi hubungan antara penyelenggara dan klien, agar 
konsorsium dari perusahaan yang tidak terafiliasi diizinkan menjadi klien.  

Ini akan memungkinkan perusahaan tambang untuk bersama membangun dan menyelenggarakan 
perkeretaapian. Persyaratan konsorsium berarti bahwa perkeretaapian tersebut masih berkenaan 
dengan satu pelanggan. Perbedaan antara perusahaan tambang harus diselesaikan dalam 
konsorsium. Perlindungan diberikan dalam peraturan praktik komersial standar. 
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6.2. Kepemilikan 

Persoalan  

Bunyi yang serupa dari Pasal 5 (3) dan 33 (1) dari UU Perkeretaapian telah ditafsirkan mewajibkan 
agar klien dan penyelenggara merupakan sebuah perusahaan yang sama atau setidaknya bahwa 
mereka adalah bagian dari kelompok usaha yang sama sementara bunyi yang membatasi dari UU 
tersebut tidak mensyaratkan agar prasarana dimiliki oleh penyelenggara atau klien, hal ini umumnya 
disebut sebagai 'batasan kepemilikan'. 

Investasi bernilai jutaan dolar, seperti investasi prasarana perkeretaapian, biasanya memerlukan 
struktur organisasi yang kompleks untuk mengakomodasi peserta internasional dan dalam negeri, 
untuk merekrut tenaga teknis dan manajemen yang terspesialiasi dan untuk memanfaatkan peluang 
finansial dengan tepat. Selain itu, keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan 
perkeretaapian yang besar tidak sama dengan keahlian yang dibutuhkan untuk operasional tambang 
atau pabrik industri. Barangkali akan lebih efisien apabila mengontrak tenaga ahli ini dari pihak lain 
(seperti perusahaan kereta api yang ada) dibandingkan untuk membentuk operasional di dalam 
perusahaan.  

Pengalaman Internasional:  

Pengalaman internasional perusahaan perkeretaapian yang sifatnya serupa dengan PK Indonesia 
(yaitu jalur yang dikhususkan untuk satu atau sedikit pelanggan besar) mencakup contoh anak 
perusahaan yang menyelenggarakan kereta api yang dibangun secara khusus dan peraturan 
kontraktual antara perusahaan independen. Kami tidak mengetahui adanya negara lain di mana 
hubungan ini ditentukan oleh UU. Bila dua perusahaan mengadakan kontrak atas keinginan bebas 
mereka sendiri, kontrak tersebut biasanya akan mencakup ketentuan barang yang dibawa lebih atau 
kurang dari yang ditentukan, kelalaian penyelenggara memenuhi kewajiban dll. Upaya hukum 
dilakukan melalui UU biasa dari ketentuan kontrak. 

Penerapan Perkeretaapian Khusus:  

Idealnya hubungan antara penyelenggara dan klien harus semata-mata bersifat komersial. Apabila 
tidak, ketentuan yang membahas kendali perusahaan utama atas suatu PK tidak diperkenankan 
untuk ditafsirkan dengan sempit sehingga mewajibkan suatu PK untuk hanya menjadi divisi 
operasional atau anak perusahaan dari suatu Perseroan Terbatas (PT) Indonesia atau perseroan 
terbatas biasa. Fokus harus terletak pada bukti kontrol yang efektif dan harus mencakup kontrol 
dengan kontrak.  

Dalam keputusan surat izin yang dibuat sampai saat ini, UU tersebut ditafsirkan untuk 
memungkinkan penyelenggara untuk menjadi anak perusahaan atau sister entity dalam kelompok 
usaha yang sama. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa perkeretaapian tetap di bawah kendali 
klien. Ada keinginan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kendali. 

Dapat dikatakan bahwa UU tersebut memungkinkan dilakukannya penyelenggaraan oleh badan 
usaha yang berbeda (misalnya perusahaan transportasi) selama penyelenggara telah memiliki izin 
usaha yang akan didukung oleh perkeretaapian tersebut dan penyelenggaraan tersebut hanya 
melayani satu klien.  

Kemenhub telah menunjukkan bahwa hubungan “kendali berdasar kontrak” mungkin memadai 
untuk memperoleh izin PK. Dalam hal ini, secara substansial kontrak adalah untuk semua kapasitas 
perusahaan kereta api. Izin tersebut akan memungkinkan PK untuk hanya melayani pertambangan 
(atau badan) yang ditentukan dan akan mempertahankan batasan lain dari PP 56/2009 (misalnya, 
peraturan titik-ke-titik). 

Peraturan Perusahaan Induk Non-Produsen 
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UU 23/2007 dan PP 56/2009 tidak mewajibkan “perusahaan induk” menjadi produsen barang non-
transportasi. Industri pariwisata secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan PP 72/2009 sebagai 
penyelenggara potensial PK 11. Dalam hal ini, penyelenggara PK dapat berupa industri jasa, industri 
konsumsi, atau asosiasi hukum badan usaha. UU pertambangan yang baru, yang mengatur badan 
perdagangan untuk menerima IUJP jasa pertambangan, mendukung penafsiran tersebut. 

Peraturan perundang-undangan jelas akan memungkinkan industri yang menggunakan bahan baku, 
misalnya, perusahaan baja atau aluminium, untuk mendirikan PK untuk tujuan pengiriman bahan 
baku ke fasilitasnya, bahkan apabila tidak ada mengirimkan satu pun produknya menggunakan PK 
tersebut. Sebagai contoh, rencana jangka panjang MEC untuk membangun pabrik aluminium di 
kabupaten Kutai Timur tentu akan memenuhi syarat perusahaan untuk membangun dan 
menyelenggarakan PK untuk pelabuhan swasta ke pabrik.  

Karena UU 23/2007 dan PP 56/2009 memungkinkan perusahaan PK untuk melayani industri jasa, 
tidak ada alasan mengapa perusahaan perdagangan laut tidak diperkenankan memiliki PK sendiri 
untuk mengangkut produk melalui terminal pelabuhan swasta. Pada saat yang sama, penyelenggara 
PK yang usaha pokoknya adalah perantara batu bara memenuhi syarat sebagai penyelenggara. 
Dalam masing-masing kasus ini, pemberian sanksi terhadap jenis pengaturan ini seharusnya dibuat 
secara gamblang dalam usulan permen.  

6.3. Interkoneksi 

 Persoalan 

Saat ini, PK tidak dapat memberikan layanan kepada pelanggan lain. Tambang yang beroperasi di 
dekat atau sepanjang jalur PK yang ada tidak dapat dilayani oleh PK. 

Pertimbangan  
Pembatasan ini dapat mengakibatkan sejumlah PK melayani area yang sama, atau dapat mencegah 
perkembangan tambang tambahan. Apabila tambang yang lebih kecil tidak mampu atau tidak 
diperbolehkan untuk menyelenggarakan perkeretaapian mereka sendiri, hal tersebut secara efektif 
memberikan monopoli kepada tambang yang ada karena tambang yang ada tersebut merupakan 
satu-satunya perusahaan yang mampu untuk mengangkut hasil produksinya.  

Biaya tambahan untuk mengembangkan tambang maupun PK akan cenderung mengurangi potensi 
pembangunan. Merupakan kepentingan umum untuk memungkinkan PK yang ada untuk melayani 
tambang lain. Mengizinkan lebih dari satu pengguna akan mengurangi biaya mengembangkan 
tambang, dan biasanya akan mengurangi biaya pengangkutan untuk tambang sponsor awal dan 
pengembangan tambang yang baru.  

Praktik Internasional  

Kami tidak mengetahui adanya negara lain yang membatasi akses terhadap perkeretaapian sebagai 
kebijakan publik. Perkeretaapian memiliki skala ekonomi, sehingga biasanya peningkatan lingkup 
perkeretaapian akan menghasilkan biaya yang lebih rendah untuk kepentingan semua pihak. 
Permasalahan perkeretaapian swasta di Australia Barat adalah upaya mempengaruhi perusahaan 
pertambangan yang memiliki perkeretaapian untuk mengizinkannya digunakan oleh pengguna lain. 
Mereka beralasan bahwa karena kapasitas jalur hampir penuh, izin untuk perusahaan lain akan 
mengurangi fleksibilitas dari tambang untuk memvariasikan produksinya dan akan mengurangi 
layanan yang dapat ditawarkannya kepada pelanggannya.  

                                                           
11

PP 72/2009, Pasal 161: “Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus hanya digunakan untuk menunjang 

kegiatan pokok badan usaha tertentu. Penjelasan: Badan usaha tertentu antara lain usaha penambangan batu 
bara, usaha perkebunan, dan pariwisata.” 
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Di Amerika Utara, cara utama ruang lingkup perkeretaapian diperluas untuk memungkinkan 
perusahaan kereta api memenuhi kebutuhan pelanggannya adalah melalui aturan interkoneksi. Pada 
taraf minimum, interkoneksi memungkinkan pertukaran gerbong antara sistem dengan satu 
operator yang menarik gerbong atas nama perusahaan lainnya. Pada taraf maksimum, satu 
perusahaan memberikan hak jalan kepada perusahaan lainnya operasional terusan kereta api. Telah 
ditetapkan aturan untuk berbagi biaya dan pendapatan dan pengelolaan gerbong, sementara untuk 
lintas secara terusan kontrak mengatur kepatuhan terhadap standar, ketersediaan jalur, denda 
untuk perjalanan yang terlambat atau ketidaktersediaan prasarana, kecelakaan dan kegagalan 
lokomotif, dll.  

Ketentuan Perkeretaapian Khusus  

Kami mengusulkan dua ketentuan yang masih masuk dalam UU, tetapi akan mengurangi efek 
merusak dari pembatasan satu klien yang ada saat ini. Yang pertama adalah memungkinkan 
konsorsium tambang untuk menyelenggarakan PK. Hal ini dibahas di ‘kepemilikan’ di atas. Langkah 
lain yang diusulkan adalah melalui pengembangan aturan interkoneksi. Interkoneksi PK atau 
persambungan PK ke PU diperbolehkan dalam UU Perkeretaapian. Hal ini memungkinkan tambang 
lain (misalnya) untuk membangun PK untuk melakukan interkoneksi dengan jalur yang ada dan 
untuk penyelenggara jalur tersebut untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan jaringan bersama 
tersebut. 

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 374 PP 56/2009 kita dapat mempertahankan status kereta 
api sebagai sebuah PK. Hal ini memiliki keunggulan tidak akan memicu aturan PU tentang 
pengawasan tarif oleh pemerintah, dll. Ini akan menghasilkan jaringan PK yang melayani sejumlah 
perusahaan secara B2B. Hal ini merupakan bentuk operasi yang digambarkan dalam Bab 3.1 di atas. 
Hal tersebut juga sesuai dengan UU Perkeretaapian, yang membahas sebuah jaringan PK. 

Dimasukkannya pelanggan tambahan akan memerlukan persetujuan dari (para) penyelenggara yang 
ada. 

6.4. Keringanan Aturan Titik-ke-Titik  

Persoalan 

Pasal 350 dari PP 65/2009 secara tegas membatasi layanan transportasi perkeretaapian yang dapat 
disediakan oleh perusahaan PK. Peraturan ini hanya mengizinkan layanan transportasi antar titik 
dalam suatu area layanan dan tujuan di suatu area atau wilayah penunjang. Karena peraturan ini 
berlaku terhadap semua industri, konsep wilayah layanan kurang jelas, tetapi dalam banyak hal 
didefinisikan dengan izin pada wilayah geografis tertentu. Di sektor pertambangan yang merupakan 
fokus sebagian besar kepentingan PK, surat izin merupakan IUP untuk pengembangan tambang di 
daerah geografis yang kecil. Mendefinisikan layanan sebagai antara IUP tunggal dan titik penunjang 
tunggal (misalnya, terminal pelabuhan) menimbulkan batasan secara tidak realistis  

Praktik Internasional  

Meski terdapat banyak contoh kereta api pengangkut mineral yang melakukan persis apa yang 
dimungkinkan oleh aturan ini, kami tidak mengetahui adanya peraturan yang mengharuskan 
mengangkut mineral dari tambang ke pelabuhan yang agak jauh tanpa adanya titik tengah. Untuk 
setiap contoh dari kereta api semacam ini akan ada kereta api lain di mana jalurnya melayani 
beberapa tujuan atau berbagi bagian dari prasarana penarikan gerbong di jalur tersebut dengan 
penyelenggaraan lainnya. Membatasi PK menjadi penyelenggaraan titik-ke-titik membatasi jenis 
penyelenggaraan menjadi hanya satu model tertentu saja. 

Penerapan Perkeretaapian Khusus 

Solusi yang disarankan adalah mengubah atau menghapus Pasal 350 dari PP 56/2009. Pasal tersebut 
tidak diwajibkan oleh UU Perkeretaapian dan menimbulkan pembatasan tambahan yang cukup 
besar. Dapat dikatakan bahwa pasal tersebut secara hukum tidak sah karena tidak sesuai dengan UU 
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Perkeretaapian. Meski demikian, karena kesulitan yang dirasakan dalam mengubah PP, diusulkan 
agar peraturan pelaksana melalui Permen melenturkan ketentuan Pasal 350 seringan mungkin.  

Disarankan agar PK diizinkan untuk melayani lokasi yang berada di tengah-tengah. Misalnya apabila 
sedang dibangun pembangkit listrik di sepanjang jalur PK dianjurkan agar PK dapat diizinkan untuk 
melayani pembangkit listrik tersebut dengan batu bara dari tambang pemilik utama. Layanan 
tersebut harus diizinkan, tanpa memandang apakah pembangkit listrik tersebut merupakan anak 
perusahaan dari perusahaan kereta api tersebut atau bukan. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk 
membatasi kemampuan PK untuk melayani pengguna produk utama tambang sponsor. Hal ini 
mensyaratkan perubahan dengan cara klarifikasi dalam usulan Permen. Demikian pula, apabila 
koperasi atau asosiasi dapat diperbolehkan untuk menjadi badan usaha sponsor untuk PK dan area 
layanan yang lebih luas telah ditentukan, PK diharapkan dapat menaikkan muatan di beberapa lokasi 
dari anggota koperasi.  

Permen minimal harus menghindari, sebagaimana yang telah disarankan, mendefinisikan 
pembatasan titik-ke-titik secara lebih ketat. Sebagai gantinya, PP harus memungkinkan definisi yang 
lebih luas dari wilayah layanan, memungkinkan layanan untuk beberapa lokasi di wilayah tersebut. 
Kemenhub perlu mempertimbangkan pernyataan eksplisit dalam Pasal 350 yang direvisi sehingga 
menerima titik yang dimiliki oleh pihak ketiga sepanjang rute PK tidak boleh ditafsirkan melanggar 
aturan satu titik dan wilayah penunjang, atau interkoneksi dengan PU atau PK lainnya. 

Apabila asal dan tujuan dapat didefinisikan masing-masing sebagai area pertambangan dan area 
terminal, merupakan hal yang mungkin apabila operasi pertambangan dapat mengambil muatan 
dari beberapa lokasi di area pertambangan dan melepaskan muatan di beberapa tempat 
penimbunan di daerah terminal. Fleksibilitas semacam ini akan sangat berguna. Fleksibilitas 
tambahan juga akan berguna – operasi PT BATR di Lampung melepaskan muatan di tempat 
penimbunan yang cukup jauh dari terminal – karena properti terminal sangat berharga, area 
penyimpanan seringkali jauh dari kapal atau dermaga pemuatan tongkang. Hal ini akan 
meningkatkan fleksibilitas untuk memungkinkan PK untuk menaikkan muatan di fasilitas 
penyimpanan yang jauh dan di terminal.  

6.5. Ketentuan Akhir Masa Berlaku Proyek 

Persoalan  
 

Peraturan perkeretaapian saat ini khusus mengharuskan semua aset perusahaan PK dialihkan ke unit 
pemerintah yang terkait pada akhir jangka waktu izin PK. Dipahami bahwa beberapa unit 
pemerintah berharap bahwa pengalihan tersebut akan dilakukan tanpa biaya kepada pemerintah, 
dengan alasan bahwa aset tersebut akan memiliki nilai nol untuk perusahaan PK. Berdasarkan 
laporan Tahap 2, terlihat ada persepsi di antara pemangku kepentingan Pemerintah tertentu bahwa 
hak untuk membangun dan menyelenggarakan PK harus dianggap sebagai konsesi yang diberikan 
oleh Pemerintah untuk jangka waktu terbatas. Pandangan ini menyiratkan bahwa kepemilikan PK 
otomatis harus kembali kepada Pemerintah pada akhir ‘konsesi’. 

Pertimbangan  
 

Kami memperkirakan bahwa investor dalam menghitung laba finansial mereka akan memiliki nilai 
nol pada akhir konsesi. Sejauh ini pemohon dari ‘pengalihan tanpa biaya’ benar. Namun, meskipun 
peraturan penilaian terminal tidak memberikan perbedaan kepada investor, mereka dapat 
membantu memastikan bahwa aset yang dialihkan pada akhir jangka waktu izin dalam kondisi baik 
dan dapat terus beroperasi atau bahwa rel kereta api dibongkar dan lahan dikembalikan seperti 
semula, apabila diperlukan.  
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Apabila terdapat peranan yang masih berlanjut untuk kereta api tersebut sebagai PU, otoritas yang 
terkait (pemerintah pusat, daerah, atau kota) ingin menjamin bahwa jalur tersebut diserahkan 
dalam kondisi baik. Pengalaman dalam konsesi perkeretaapian di negara lain adalah apabila nilai 
aset perusahaan kereta api ditetapkan nol, perusahaan kereta api akan menghindari biaya 
pemeliharaan dan investasi ulang dalam mengantisipasi akhir periode yang akan datang dari konsesi. 
Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa hal tersebut akan berbeda di Indonesia. Pemegang konsesi 
akan menurunkan aset menjadi nilai nol pada akhir konsesi – misalnya, mereka tidak akan 
mengganti rel yang aus, bahkan mungkin menjual semua sarana perkeretaapian kepada perusahaan 
tanpa aset (shell company) dan menyewakannya kembali, dan akan mengambil banyak langkah lain 
untuk menjamin bahwa mereka telah mengeruk sebanyak mungkin nilai dalam aset pada akhir 
periode izin. Perkeretaapian akan dialihkan kepada pemerintah dengan tunggakan pemeliharaan 
yang besar dan tanpa sarana perkeretaapian. 

Apabila tidak ada peranan di masa yang akan datang untuk kereta api setelah operasi pertambangan 
berhenti (misalnya kereta api tersebut melayani area terpencil di mana tidak ada lalu lintas 
komersial), pemerintah setempat biasanya lebih memilih agar perusahaan PK membongkar jalur rel 
kereta api dan mengembalikannya ke keadaan yang menyerupai keadaan alami sebelumnya 
sehingga lahannya dapat digunakan untuk pertanian atau tujuan lain. Kereta api yang beroperasi 
dapat menjadi hal yang memalukan apabila ada tekanan dari masyarakat setempat untuk tetap 
membukanya meskipun terdapat kemungkinan kerugian besar. Apabila tidak ada proses negosiasi 
penilaian akhir, tidak ada insentif bagi para pihak untuk menyepakati proses pengakhiran. Kami pikir 
akan lebih baik membiarkan para pihak menegosiasikan prosedur penilaian terminal.  

Ketentuan Perkeretaapian Khusus 

Pengalihan wajib aset perusahaan kereta api bukanlah kebijakan publik yang baik dan tidak pula 
menguntungkan unit pemerintahan yang bertanggung jawab atas aset perusahaan kereta api yang 
diambil setelah pengalihan. 

Tim konsultan tidak yakin bahwa ada persyaratan hukum berdasarkan UU 23/2007 untuk 
memperlakukan pembangunan PK sebagai konsesi Pemerintah dan bukan kegiatan swasta yang 
diatur. Sepanjang PK dibangun seluruhnya oleh pihak swasta untuk melayani usaha inti 
pengembang, tanpa adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk apapun (secara finansial maupun 
lainnya), perkeretaapian dan lahannya merupakan properti pribadi seperti pabrik. Oleh karena itu, 
tim konsultan yakin bahwa peraturan pelaksana untuk PK harus memberikan fleksibilitas dalam 
memungkinkan pemohon dan regulator PK untuk menegosiasikan apa yang akan terjadi kepada 
prasarana pada akhir jangka waktu izin. Hal ini dapat mencakup pengalihan kepada Pemerintah atau 
pihak yang ditunjuknya dengan harga yang ditentukan sebelumnya atau dengan harga yang dapat 
ditentukan, dijual ke penyelenggara berizin lainnya, pengubahan PK menjadi PU, dll.  

6.6. Kerumitan Proses Regulasi 

Persoalan 

PP terlalu rumit.  

Pertimbangan perkeretaapian khusus 

Perubahan terhadap izin PK sebagai berikut harus dipertimbangkan:  

 Menambah pasal yang secara eksplisit menentukan syarat pemegang izin PK 

 Mengurangi jumlah izin dan langkah perolehan izin yang diperlukan 

 Membatasi persyaratan untuk menunjukkan kepemilikan/kendali PK untuk izin 
penyelenggaraan 
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 Peraturan dapat dialihkannya izin untuk keadaan selain dari pengalihan kepemilikan badan 
usaha utama, sebagaimana yang diatur saat ini.  
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LAMPIRAN 9: BERITA ACARA DAN BAHAN LAIN DARI DKF TERAKHIR 

 
Focus Group Discussion (DKF) – Hotel Akmani, Venezia 2 Room, Mezzanine Floor, Jl. KH. Wahid 
Hasyim 91, Jakarta 13050 – 16 August, 2011 
 
Pak Asril, Pak Prasetyo, Pak Saptandri, Pak Baitul, Pak Efi Novara, Shirley M. Oroh, Guy Des Rosiers, 
Benny Bernarto dan staf Kemenhub tambahan (keseluruhan dihadiri lebih dari 20 peserta) 
 
Pertemuan dibuka oleh Pak Efi menyampaikan komentar mengenai program terakhir IndII 
sehubungan dengan Perkeretaapian Khusus (PK) yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan 
singkat dari Pak Asril. Tim konsultan memberikan penjelasan mengenai ilustrasi yang menjelaskan 
perbedaan yang terdapat di dalam rancangan Permen yang disiapkan oleh tim Divisi Hukum Ditjenka 
dengan rancangan dari tim konsultan. 
 
Pak Asril lebih lanjut menerangkan kembali mengenai ‘sejarah’ dari PK dan juga permohonan-
permohonan pembangunan PK yang telah diajukan oleh pihak swasta sampai saat ini antara lain 
oleh MEC dan juga Adani. Pak Asril menegaskan bahwa yang penting adalah aturan yang dibuat 
harus ‘aman’ dari segi hukum. Sehubungan dengan status ’konsensi’ ia berpendapat bahwa dalam 
PK tidak ada konsensi, tetapi dalam kondisi-kondisi darurat PK harus dapat dipergunakan untuk 
keperluan umum. 
 
Mengenai hubungan antara kebijakan perkeretaapian dan pelabuhan, Pak Asril menyampaikan 
bahwa, di luar negeri, khususnya di Brisbane, kebijakan perkeretaapian dan pelabuhan menjadi satu 
kesatuan. 
 
Pak Saptandri menyampaikan bahwa sebagai pelaksana maka tim hukum akan berpegangan pada isi 
peraturan. Isu-isu penting menurut Pak Saptandri adalah mengenai tanggung jawab haruslah tunggal 
dalam arti hanya ada satu pihak yang bertanggung jawab. Menurut ia konsorsium seharusnya 
diperbolehkan karena yang penting adalah siapa yang mengajukan izin PK. Urusan bisnis bukan 
urusan pemerintah sepanjang memenuhi ketentuan teknis. Pertanyaan dari ia apakah dalam hal 
sudah ada jalur PK apakah perusahaan-perusahaan lain dapat kemudian bergabung ataukah harus 
membangun jalur PK sendiri? Sehubungan dengan pertanyaan ini, ia lebih lanjut menyampaikan 
bahwa menurutnya selama operator PK yang sudah ada tetap menjadi penanggungjawab dari semua 
jalur termasuk jalur-jalur yang baru dibangun untuk menghubungkan PK yang telah ada dengan 
perusahaan lain yang baru akan bergabung kemudian maka seharusnya bisa dilakukan. Ia mengakui 
bahwa walaupun mungkin dari sisi legal konsep ini agak rumit tapi apabila ada kebijakan dari atas 
maka dapat seharusnya dapat dilakukan. 
 
Tim Konsultan mengulang kembali penjelasan mengenai ilustrasi sebagaimana diminta oleh Pak Asril 
sehingga dapat didengar juga oleh peserta DKF yang baru hadir untuk memberikan pengertian 
mengenai filosofi dari apa yang diusulkan oleh tim konsultan. 
 
Sehubungan dengan contoh ketiga dari ilustrasi Pak Saptandri berpendapat bahwa penjelasan tim 
konsultan seharusnya dapat diterima secara logika karena pemegang IUP tidak perlu membangun PK 
untuk dihubungkan dengan pelabuhan umum di mana sudah terdapat PK yang terhubung dengan 
pelabuhan umum. Pemegang IUP hanya perlu PK menggabungkan dengan PU. Sehubungan dengan 
contoh keempat dari ilustrasi, lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perusahaan tidak harus terafiliasi 
sedangkan interkoneksi antara penyelenggara PK seharusnya tidak perlu menjadi masalah. 
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Sehubungan dengan contoh nomor enam dari ilustrasi Pak Asril menyampaikan bahwa usulan yang 
terdapat dalam slide ini (siding) adalah seperti yang diusulkan oleh pemohon dari Rusia. Ia 
menyampaikan bahwa slides ini adalah opsi yang diajukan oleh tim konsultan dan kembali kepada 
Kemenhub bagaimana menyikapi usulan-usulan tersebut. 
 
Tanggapan dari Divisi Hukum Ditjenka atas contoh-contoh yang ditayangkan di dalam ilustrasi  
 
Mengenai contoh pertama (PK menghubungkan IUP dengan pembangkit tenaga listrik) dari ilustrasi 
disampaikan oleh Pak Baitul bahwa skema ini sebenarnya dimungkinkan dan bahwa pandangan tim 
Ditjenka secara umum sama dengan tim konsultan. Akan tetapi, Pak Prawoto menyampaikan bahwa 
bagaimanapun Permen tidak boleh bertentangan dengan PP dan UU dan jangan hanya melihat dari 
aspek bisnis saja. Pak Prawoto berpendapat bahwa definisi wilayah penunjang di dalam rancangan 
Ditjenka dapat ditambahkan untuk meliputi pembangkit tenaga listrik selama bukan pelabuhan 
umum. Ia menambahkan bahwa harus tetap berpegangan pada batasan-batasan dalam Pasal 350 
dari PP 56/2009. Wilayah penunjang harus ada keterkaitan dengan wilayah pokoknya. 
 
Mengenai contoh kedua – Pak Baitul menyampaikan bahwa tim Ditjenka akan memeriksa ulang 
keberadaan suatu ‘terminal untuk kepentingan sendiri yang terletak’ di dalam pelabuhan umum. 
Terminal untuk kepentingan sendiri terletak di dalam pelabuhan umum di mana terminal ini terbatas 
hanya boleh digunakan untuk perusahaan. Pak Prawoto juga menyampaikan bahwa seharusnya PK 
dapat terhubung dengan terminal perusahaan, tetapi tidak dapat terhubung dengan pelabuhan 
umum. Pak Prawoto menyampaikan kembali bahwa jangan sampai operator PK mengendalikan 
pengguna dari PK karena sifat PK hanya menunjang usaha pokok. 
 
Mengenai contoh ketiga – Divisi hukum berpendapat bahwa sebelum PK terintegrasi dengan 
Perkeretaapian Umum (PU), PK harus tetap terhubung dengan wilayah penunjang. Pak Prawoto 
berpendapat dalam contoh ini pemegang IUP dapat langsung bekerja sama dengan PU dengan 
konsep business-to-business tanpa harus membangun PK. Pak Asril sependapat dengan Divisi Hukum 
bahwa harus terdapat suatu wilayah penunjang (gudang, dll) dan bukan hanya merupakan suatu titik 
interkoneksi. Atas pendapat ini terdapat pertanyaan dari tim hukum Kemenhub bahwa dalam UU 
dimungkinkan PK terhubung dengan PU tetapi tidak terdapat persyaratan harus terdapat wilayah 
penunjang sehubungan dengan interkoneksi. Pada prinsipnya, harus ada perjanjian antara operator 
PK dengan operator PU. 
 
Pak Baitul lebih lanjut menyampaikan bahwa konsep dasar Permen dari divisi hukum adalah tidak 
untuk mengembangkan lebih lanjut penggunaan PK tetapi justru untuk membatasi perkembangan 
PK dengan tetap berusaha mengakomodir usulan-usulan yang ada. 
 
Mengenai Contoh keempat – Tim hukum Ditjenka berpendapat bahwa selama IUP 1, 2, dan 3 
terafiliasi maka dapat diterima tetapi apabila bukan afiliasi maka tidak diperbolehkan. Kemudian 
akan diarahkan untuk menjadi PU daripada menjadi PK 
 
Mengenai Contoh kelima – Sehubungan dengan contoh 5 Ditjenka berpendapat bahwa perlu 
dilakukan diskusi dan pembahasan internal terlebih dahulu. Prinsip yang dipegang adalah harus 
terdapatnya hubungan afiliasi. 
 
Mengenai contoh keenam – Menurut Ditjenka secara konseptual hanya diperbolehkan terdapat 
stasiun perbaikan hal ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Apabila terdapat hubungan afiliasi 
antara IUP dengan pembangkit tenaga listrik maka masih dapat dipertimbangkan. Apabila 
pembangkit tenaga listrik dianggap sebagai wilayah penunjang maka PK diperbolehkan untuk 
melakukan loading and unloading dan melanjutkkan ke pelabuhan. 
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Mengenai contoh ketujuh dan kedelapan – Ditjenka berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat 
diterima selama terdapat hubungan afiliasi.  
 
Terakhir, tim konsultan sempat mengangkat isu ‘tarif’ dalam pelayanan PK dan dari pendapat umum 
di antara Kemenhub yang hadir di DKF bahwa selama disetujui oleh para pihak maka tidak ada 
masalah. 
 
Pak Asril menutup DKF dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses pembuatan Permen, termasuk IndII dan mengatakan bahwa divisi hukum 
tetap menjadi penanggungjawab dalam proses penyelesaian Permen.  
 

* * * 
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Perkeretaapian Khusus (Tahap III)
Konsep Permen dan Ilustrasi Perkeretaapian Khusus

FGD – Hotel Akmani

Jakarta, 16 Agustus 2011

 
 

2

Pemegang 
IUP

Pembangkit 
Tenaga Listrik

PK

Menurut rancangan Permen Divisi Hukum, struktur ini tidak dimungkinkan karena:

• Pembangkit tenaga listrik tidak dapat menjadi ‘wilayah penungjang’ (apabila
pemegang IUP dianggap sebagai pembangun PK) – Lihat rancangan Permen Divisi
Hukum Pasal 9(2)

• Pembangkit tenaga listrik tidak bisa dianggap sebagai pembangun PK – Lihat
rancangan Permen Divisi Hukum Pasal 3(2)

• Bahkan, jika pembangkit tenaga listrik dapat dianggap sebagai pembangun PK, 
pemegang IUP tidak dapat dianggap sebagai ‘wilayah penunjang’ – Lihat rancangan
Permen Divisi Hukum Pasal 9(2)

• Pemegang IUP dan operator pembangkit tenaga listrik tidak dapat membentuk
sebuah konsorsium dan dianggap sebagai satu ‘badan usaha’ tunggal

Contoh 1
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3

Gladstone Power Station adalah pembangkit tenaga listrik terbesar di Queensland, 
Australia. (1,680 MW) Batubara diangkut dengan menggunakan rel kereta api dari
tambang Curragh, 200 km sebelah Barat dari Rockhampton. 

Queensland memiliki dua pembangkit tenaga listrik lainnya yang dilayani oleh kereta
api, yaitu yang terletak di Stanwell dan Swanbank.

 
 

4

Pemegang 
IUP

Pembangkit 
Tenaga Listrik

PK

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini dimungkinkan karena:

• Pembangkit tenaga listrik dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ (jika pemegang IUP 
dianggap sebagai pembangun PK) – Lihat rancangan Permen dari IndII Pasal 2(2)

• Pembangkit tenaga listrik dapat menjadi pembangun PK

• Pemegang IUP dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ (jika operator pembangkit tenaga
listrik dianggap sebagai pembangun PK) – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 2(2)

• Pemegang IUP dan operator pembangkit tenaga listrik dapat membentuk sebuah
konsorsium dan dianggap sebagai sebuah ‘badan usaha’ tunggal – Lihat rancangan
Permen IndII Pasal 1(7)

Contoh 1
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5

Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 Agustus
2011

• Mengenai contoh 1 disampaikan oleh tim bagian hukum DJP 
bahwa skema ini mempunyai pemahaman yang sama dengan 
tim konsultan. Wilayah penunjang tidak perlu spesifik 
pembangkit tenaga listrik. Jika pembangkit mempunyai 
pergudangan, lapangan penumpukan maka area/fasilitas 
tersebut dapat dianggap sebagai wilayah penunjang.

• Namun demikiam, tim hukum DJP berpendapat bahwa 
definisi wilayah penunjang di dalam draft DJK (yang saat ini 
hanya terbatas pada terminal khusus, terminal untuk 
kepentingan sendiri, bandar udara khusus, pergudangan, 
lapangan penumpuk, pabrik pengolahan) dapat ditambahkan 
apabila diperlukan selama bukan pelabuhan umum. Pasal 350 
dari PP 56 yang membatasi PK harus diperhatikan. Wilayah 
penunjang harus ada keterkaitan dengan wilayah pokoknya.

 
 

6

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
Umum

PK

Menurut rancangan Permen dari Divisi Hukum, struktur ini tidak dimungkinkan karena:

• Pelabuhan umum tidak dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ (jika pemegang IUP 
dianggap sebagai pembangun PK) – Lihat rancangan Permen Divisi Hukum Pasal 9(2)

• Pelabuhan umum tidak dapat menjadi pembangun PK – Lihat rancangan Permen 
Divisi Hukum Pasal 3(2)

• Bahkan, jika pelabuhan umum dapat dianggap sebagai pembangun PK, pemegang 
IUP tidak dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ – Lihat rancangan Permen Divisi 
Hukum Pasal 9(2)

• Pemegang IUP dan penyelenggara pelabuhan tidak dapat membentuk sebuah 
konsorsium dan dianggap sebagai sebuah ‘badan usaha’ tunggal

Perkeretaapian 
Umum

Contoh 2
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7

Perkeretaapian Queensland adalah salah satu dari pengangkut batubara

untuk ekspor terbesar di dunia melalui pelabuhan Newcastle, Hay Point,

Gladstone, Abbot point, Point Kembla dan Brisbane.

Pelabuhan Gladstone adalah pelabuhan multi komoditas yang terbesar

di Queensland dan pelabuhan multi komoditas kelima terbesar di

Australia. Pelabuhan ini adalah pelabuhan ekspor batubara keempat

terbesar di dunia.

North Queensland Bulk Ports Corporation Limited adalah otoritas

pelabuhan yang berwenang di Pelabuhan Hay Point dan Abbot Point

 
 

8

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
Umum

PK

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini memungkinkan karena :

• Pelabuhan umum dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ dan/atau pembangun PK –
Lihat rancangan Permen IndII Pasal 2(2) 

• Pemegang IUP dapat berupa ‘wilayah penunjang’ atau pembangun PK – Lihat 
rancangan Permen IndII Pasal 2(2)

• Pemegang IUP dan operator pelabuhan umum dapat membentuk sebuah 
konsorsium dan dapat dianggap sebagai sebuah ‘badan usaha’ tunggal – Lihat 
rancangan Permen IndII Pasal 1(7)

Contoh 2

Perkeretaapian 
Umum
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9

Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai contoh 2 – Tim hukum DJP menyampaikan 
bahwa akan mengecek lebih lanjut mengenai fungsi 
dan keberadaan terminal untuk kepentingan sendiri 
yang terletak di dalam pelabuhan umum. Terminal 
untuk kepentingan sendiri terletak di dalam 
pelabuhan umum dimana terminal ini terbatas hanya 
boleh digunakan untuk kepentingan sendiri.

• Tim DJP menyampaikan bahwa seharusnya PK dapat 
terhubung dengan terminal untuk kepentingan 
sendiri tapi PK tidak dapat terhubung dengan 
pelabuhan umum. 

 
 

10

Pelabuhan 
Umum

Perkeretaapian
Umum 

Menurut rancangan Permen dari Divisi Hukum, struktur ini tidak dimungkinkan karena:

• Walaupun interkoneksi diperbolehkan, tidak ada titik penghubung atau titik akhir 
(i.e., pelabuhan umum) yang memenuhi pengertian tegas dari ‘wilayah penunjang’ 
yang dimaksud oleh Divisi Hukum – Lihat rancangan Permen Divisi Hukum Pasal 9(2)

Ini merupakan susunan ‘short line’ atau jalur singkat, yang umum di Amerika Serikat. 

Pemegang 
IUP

PK

Contoh 3
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11

Buckingham Branch merupakan salah satu dari jalur singkat di Amerika

Serikat. Cabang ini melakukan pertukaran dengan CSX di lapangan

Strathmore dan melayani industri-industri kecil dan pertambangan di

sepanjang jalur

 
 

12

Pelabuhan 
Umum

Perkeretaapian
Umum

Pemegang 
IUP

PK

Contoh 3

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini memungkinkan karena:

• Titik interkoneksi sebagaimana pelabuhan umum dapat dianggap sebagai ‘wilayah 
penunjang’ – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 2(2)

Ini adalah susunan ‘short line’ atau jalur singkat, yang umum di Amerika Serikat. 
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13

Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai contoh  3 – DJP berpendapat bahwa dalam 
PK harus tetap ada wilayah penunjang. Sehingga 
sebelum PK berintegrasi dengan PU maka PK harus 
terlebih dahulu terhubung dengan wilayah 
penunjang.  

• DJP lebih lanjut berpendapat dalam contoh ini 
pemegang IUP dapat langsung bekerja sama dengan 
Perkeretaapian Umum (PU) dengan konsep business 
to business tanpa harus membangun PK. 

 
 

14

Pemegang 
IUP 1

Pelabuhan 
PK 1

Menurut rancangan permen dari Divisi Hukum, struktur ini memungkinkan hanya apabila 
tiga pemegang IUP adalah terafiliasi, karena:

• Badan usaha tidak terafiliasi tidak dapat membentuk sebuah konsorsium

• Jika pada awalnya PK didirikan oleh pemegang IUP 1, kedua pemegang IUP lainnya 
tidak dapat menggunakan infrastruktur tersebut dalam keadaan apapun – Lihat 
rancangan permen dari Divisi Hukum DGR, Pasal 122

• Bahkan, jika interkoneksi dimungkinkan, pelabuhan hanya dapat digunakan oleh 
pemegang IUP 1 – Lihat rancangan Permen Divisi Hukum Pasal 10 dan 11 

Pemegang 
IUP 3

Pemegang 
IUP 2

Contoh 4

PK 2 PK 3
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15

Penyelenggaraan perkeretaapian Hamersley Iron dan Robe River Iron 

digabungkan pada tahun 2002 untuk membentuk Pilbara Rail, 

perusahaan yang sekarang ini menjadi pengendali kedua jaringan untuk 

melakukan penyelenggaraan tunggal. Kedua perusahaan asal nya masih 

mempertahankan kepemilikan mereka atas lokomotif, jalur dan kereta api

 
 

16

Pemegang 
IUP 1

Pelabuhan 
PK 1

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini dimungkinkan karena:

• Badan usaha yang tidak terafiliasi dapat membentuk sebuah konsorsium untuk 
membangun dan menyelenggarakan PK tunggal – Lihat rancangan Permen dari IndII 
Pasal 1(7)

• Jika pada awalnya PK 1 didirikan oleh pemegang IUP 1, kedua pemegang IUP lainnya 
dapat membuat suatu perjanjian interkoneksi – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 
34(4)

• Tidak ada larangan mengenai pihak-pihak yang tidak terkait untuk menggunakan 
‘wilayah penunjang’ yang sama

Pemegang 
IUP 3

Pemegang 
IUP 2

Contoh 4

PK 3PK 2
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17

Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai Contoh 4- Tim hukum DJK 
berpendapat bahwa selama IUP 1, 2 dan 3 
merupakan afiliasi maka dapat diterima tapi 
apabila bukan afiliasi maka tidak 
diperbolehkan. Tim hukum DJP berpendapat 
contoh ini lebih baik akan diarahkan untuk 
menjadi PU daripada menjadi PK

 
 

18

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK

Menurut rancangan Permen dari Divisi Hukum, struktur ini tidak memungkinkan karena:

• Badan usaha tidak terafiliasi tidak dapat membentuk suatu konsorsium untuk 
membangun dan menyelenggarakan PK tunggal

• Tidak ada pembangkit tenaga listrik ataupun penyelenggara pelabuhan yang dapat 
menjadi pembangun PK – Lihat rancangan Permen dari Divisi Hukum Pasal 3(2)

• Tidak dimungkinkan dilakukan interkoneksi antara dua PK – Lihat rancangan Permen 
dari Divisi Hukum Pasal 122

Pembangkit 
Tenaga Listrik

Contoh 5

PK 2
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Tambang Curragh mine di sebelah Selatan Queensland saat ini

memproduksi 6.5 juta ton batubara untuk diekspor dan 2.5 juta ton

untuk kebutuhan dalam negeri setiap tahunnya.

Batubara untuk uap dari Curragh diangkut langsung dengan kereta

langsung kepada pembangkit tenaga listrik Stanwell dekat

Rockhampton. Batubara metalurgi kualitas tinggi untuk ekspor diangkut

dengan kereta kepada Terminal R G Tanna Coal dan Terminal Barney

Point Coal di Pelabuhan Gladstone.

 
 

20

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK

Pembangkit 
Tenaga Listrik

Contoh 5

PK 2

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini memungkinkan karena:

• Badan usaha tidak terafiliasi dapat membentuk sebuah konsorsium untuk 
membangun dan menyelenggarakan PK tunggal – Lihat rancangan Permen IndII 
Pasal 1(7)

• Pembangkit tenaga listrik dapat menjadi pembangun PK

• Interkoneksi dimungkinkan antara dua PK – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 34(4)
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Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai Contoh 5 – Sehubungan dengan  
contoh 5 tim hukum DJP berpendapat bahwa 
perlu dilakukan diskusi dan pembahasan 
internal terlebih dahulu. 

• Akan tetapi prinsip yang dipegang adalah 
harus terdapatnya hubungan afiliasi.

 
 

22

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK

Pembangkit 
Tenaga Listrik

Contoh 6

Siding

Menurut rancangan Permen Divisi Hukum, struktur ini tidak memungkinkan karena:

• Penyelenggara PK tidak diperbolehkan untuk menurunkan muatan batubara di 
pembangkit tenaga listrik – Lihat rancangan Permen Divisi Hukum Pasal 14
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Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK

Pembangkit 
Tenaga Listrik

Contoh 6

Siding

Menurut rancangan Permen IndII, struktur ini memungkinkan karena:

• Penyelenggara PK diperbolehkan untuk menurunkan muatan batubaranya di 
pembangkit tenaga listrik – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 2(3)
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Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai contoh 6 – Menurut DJP secara konsep 
hanya diperbolehkan terdapat stasiun-stasiun 
perbaikan akan tetapi hal ini masih perlu didiskusikan 
lebih lanjut. 

• Menurut DJP apabila terdapat hubungan afiliasi 
antara IUP dengan pembangkit tenaga listrik maka 
masih dapat dipertimbangkan. Apabila Pembangkit 
tenaga listrik dianggap sebagai wilayah penunjang 
maka PK diperbolehkan untuk melakukan loading 
and unloading dan melanjutkkan ke pelabuhan.
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25

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK

Fasilitas 
Pengolahan

Contoh 7

Siding

Menurut rancangan Permen dari Divisi Hukum, struktur ini tidak memungkinkan karena:

• Penyelenggara PK tidak akan diperbolehkan untuk menurunkan bahan mentah dan 
mengangkut bahan yang sudah diolah pada fasilitas pengolahan – Lihat rancangan 
Permen Divisi Hukum Pasal 14

 
 

26
26

Industri bauksit Almatis di Arkansas, Amerika Serikat adalah salah satu dari 

penyelenggaraan Almatis' yang terbesar, yang memproduksi Tabular Alumina 

dan berbagai tingkat Calcined Alumina. Industri ini menerima pasokan 

dengan menggunakan kereta api, dan mengirimkan barang jadi dan separo 

jadi dengan menggunakan rel dan truk
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27

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini memungkinkan karena :

• Penyelenggara PK dapat menurunkan bahan mentah dan mengangkut bahan yang 
telah diolah pada fasilitas pengolahan – Lihat rancangan permen dari IndII Pasal 2(3)

Fasilitas 
Pengolahan

Contoh 7

Siding

 
 

28

Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai contoh 7– Tim hukum DJP 
berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat 
diterima selama terdapat hubungan afiliasi. 
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29

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK 1

Menurut rancangan Permen Divisi Hukum, struktur ini tidak memungkinkan karena:

• Fasilitas pengolahan tidak dapat menjadi pembangun PK 1 atau PK 2 – Lihat
rancangan Permen Divisi Hukum Pasal 3(2)

• Fasilitas pengolahan tidak dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ dari PK 1 (jika
pemegang IUP bertindak sebagai pembangun PK 1) – Lihat rancangan Permen Divisi
Hukum Pasal 9(2)

• Pemegang IUP, fasilitas pengolahan dan/atau penyelenggara pelabuhan tidak dapat
membentuk sebuah konsorsium dan tidak dapat diperlakukan sebagai sebuah
‘badan usaha’ tunggal

Fasilitas 
Pengolahan

Contoh 8

PK 2

 
 

30

Pemegang 
IUP

Pelabuhan 
PK 1

Menurut rancangan Permen dari IndII, struktur ini memungkinkan karena:

• Fasilitas pengolahan dapat membangun PK 1 dan/atau PK 2

• Fasilitas pengolahan dapat menjadi ‘wilayah penunjang’ dari PK 1 (jika pemegang 
IUP bertindak sebagai pembangun dari PK 1) – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 
2(2)

• Pihak yang tidak terkait dapat membentuk sebuah konsorsium dan dianggap 
sebagai sebuah ‘badan usaha’ tunggal – Lihat rancangan Permen IndII Pasal 1(7)

Fasilitas 
Pengolahan

Contoh 8

PK 2
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Perkembangan Berdasarkan FGD tanggal 16 
Agustus 2011

• Mengenai contoh 8– Tim hukum DJP 
berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat 
diterima selama terdapat hubungan afiliasi. 

 
 

32

Pemegang 

IUP 2
Pelabuhan 

Fasilitas 
Pengolahan

Contoh Jaringan PK Batubara

Pemegang 
IUP 1 

Pemegang 

IUP 3

Pembangkit 
Tenaga Listrik 
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Perkeretaapian Khusus Perkeretaapian Umum 

A. Perbedaan dari segi hukum  

Harus digunakan oleh suatu badan usaha untuk 
menunjang kegiatan utamanya (Pasal 1 ayat 6 
UU 23/2007). 

Tidak boleh melayani masyarakat umum 
(Penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU 23/2007). 

Dapat digunakan oleh siapa saja (tidak dapat 
dibatasi hanya untuk melayani suatu badan 
usaha atau beberapa badan usaha tertentu). 

Penyelenggara dapat berupa badan usaha 
apapun (Pasal 33 Ayat 1 UU 23/2007). 

Penyelenggara harus berupa BUMN, BUMD, atau 
badan hukum Indonesia yang secara khusus 
didirikan untuk menyelenggarakan 
perkeretaapian umum (Pasal 1 ayat 10 dan 31 
ayat 1 UU 23/2007). 

Hanya dapat beroperasi di dalam wilayah 
kegiatan pokok pengguna atau dari wilayah 
kegiatan pokok tersebut ke satu titik di wilayah 
penunjang (Pasal 350 PP 56/2009). 

Tidak ada pembatasan geografis, tetapi tunduk 
kepada ketentuan rencana induk (Pasal 6 dan 7 
UU 23/2007). 

Biaya untuk layanan transportasi dan akses jalur 
(untuk interkoneksi) dapat ditentukan 
berdasarkan kontrak atas dasar kesepakatan 
bisnis (business-to-business basis). 

Pedoman tarif transportasi dan biaya akses jalur 
ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 151 dan 154 
UU 23/2007). 

Tidak ada kewajiban untuk menyediakan 
pelayanan publik. 

Penyelenggara harus tunduk kepada ketentuan 
kewajiban pelayanan publik (Pasal 153 UU 
23/2007). 

Tanah yang digunakan untuk pembangunan 
prasarana harus dibeli dari pemilik atas dasar 
negosiasi. 

Perolehan tanah yang digunakan untuk 
pembangunan prasarana dapat dilakukan oleh 
Pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku 
(Pasal 85 ayat 1 UU 23/2007). 

Tidak terkena kewajiban tender umum 
berdasarkan peraturan KSP karena tidak adanya 
dukungan atau jaminan Pemerintah. 

Tunduk kepada ketentuan tender umum 
berdasarkan peraturan KSP karena 
dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan 
atau jaminan Pemerintah. 

B. Perbedaan dari segi ekonomis dan teknis 

Risiko sehubungan dengan peraturan berada 
dalam kendali penyelenggara, karena 
pengawasan Pemerintah terbatas terhadap 
masalah teknis, lingkungan, dan keamanan.  

Risiko sehubungan dengan peraturan berada di 
luar kendali penyelenggara, karena Pemerintah 
menetapkan tarif dan kewajiban pelayanan 
publik. 

Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah 
diperlukan untuk mengelola risiko sehubungan 
dengan peraturan. 

Risiko permintaan minimalisir dengan  Risiko permintaan yang signifikan. Permintaan 
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mengadakan kontrak dengan klien tunggal. 
Permintaan di masa depan dapat diketahui 
sebelumnya sehingga memungkinkan terjadinya 
penyelenggaraan dan persediaan infrastruktur 
dan peralatan yang efisien. 

dapat mengalami fluktuasi sehingga 
mengakibatkan ketidakpastian sehubungan 
dengan biaya dan ketentuan sumber daya di 
masa depan. 

Risiko pendapatan minimalisir dengan 
mengadakan kontrak dengan klien tunggal.  

Risiko pendapatan dapat dikelola melalui 
peraturan ’take or pay’ (dari perspektif 
pembiayaan, nilainya bergantung seluruhnya 
terhadap persediaan yang diperlukan oleh salah 
satu pihak). 

Risiko pendapatan di luar kendali penyelenggara, 
dan dapat mengarah pada suatu ketidakpastian 
sehubungan dengan pendapatan di masa depan 
dan kemampuan untuk mendapatkan kembali 
biaya penyelenggaraan dan pemeliharaan. 

Dukungan sponsor dan/atau dukungan 
Pemerintah diperlukan untuk mengelola risiko 
pendapatan. 

Parameter teknis dan penjadwalan pelayanan 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari 
klien tunggal (efisiensi yang lebih besar). 

 

Batasan teknis dan penjadwalan layanan harus 
mengakomodir kebutuhan lebih dari satu klien 
dan ketentuan pelayanan (kehilangan efisiensi). 

 

Fasilitas bongkar muat khusus (efisiensi yang 
lebih besar). 

Fasilitas bongkar muat umum (kehilangan 
efisiensi). 

Jadwal pemeliharaan dan pekerjaan lainnya 
dapat diatur sesuai dengan hasil konsultasi 
dengan klien tunggal (efisiensi yang lebih besar). 

Lebih dari satu klien dan kewajiban 
pengangkutan umum menambah kesulitan 
untuk menjadwalkan waktu pemeliharaan 
(kehilangan efisiensi). 

Kepastian mengenai permintaan dan 
pendapatan di masa depan mengurangi beban 
pembiayaan. 

Ketidakpastian mengenai permintaan dan 
pendapatan di masa depan membuat 
pembiayaan hampir mustahil tanpa adanya 
dukungan atau jaminan Pemerintah. 
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No Nama Jabatan Lembaga Email Nomor Telepon 

1 Guy Des Roseirs Konsultan Makarim & Taira S guy.desroseirs@makarim.com 0815 10608916 

2 Efi Novara Staf Senior Proyek IndII  efi.novara@indii.co.id 0812 9800503 

3 Benny Bernarto Konsultan Makarim & Taira S benny.bernarto@makarim.com 0815 19056658 

4 Asril Syafei 
Direktur Lalu Lintas dan 

Angkutan Kereta Api 
Dit. LLAKA, Kemenhub 

asrils@yahoo.com   

5 Prasetyo B 
Promosi dan Pengembangan 

Bisnis 
Dit. LLAKA, Kemenhub 

    

6 Tanti Ferasari Staf Dit. LLAKA, Kemenhub tanti_ferasari@yahoo.co.id 021 3506526 

7 Amir Rifai Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

8 Eddy Susanto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub edy.ar99@yahoo.com 0819 32260088 

9 M. Syakir  Staf  Ditjenka     

10 Andre Budi D Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

11 Adrianto Staf Dit. LLAKA, Kemenhub adribudip@yahoo.com 0817 6327779 

12 Kurniawan Agung Staf Dit. LLAKA, Kemenhub     

13 Prawoto 
Kepala Peraturan Perundang-

undangan  Ditjenka   0813 19335570 

14 A. Ghafur 
 Kasubdit Peraturan Angkutan 

Perkeretaapian  
Biro Hukum Kemenhub 
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15 Imelda Staf Biro Hukum, Kemenhub     

16 Shirley M.M Oroh Konsultan IndII  shirley.mm.oroh@gmail.com 0811 1988161 

17 Revy Petragradia Konsultan IndII      

18 Saptandri 
Widiyanto 

Kepala Peraturan Angkutan Jalan 
Raya dan Perkeretaapian 

Biro Hukum Kemenhub saptawidi@yahoo.com   

19 Baitul Ikhwan Kepala of Bagian Hukum  Ditjenka     

20 Toto Lukito Kasubdit Dit. LLAKA, Kemenhub     

21 Iman Hidayat Staf Biro Hukum Kemenhub     

22 Feriza Fariz Staf Biro Hukum Kemenhub     

23 Revie Hamzah Manajer Kantor (OM) IndII  revie.hamzah@indii.co.id 0817 4864803 

24 Elly Anggraeni Manajer Kantor (OM) IndII  elly.anggraeni@indi.co.id 0813 8313 8104 

25 Annete Ngabito Konsultan IndII      

26 Setyo Gunawan Staf Dit. LLAKA, Kemenhub 
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LAMPIRAN 10: LAPORAN PENYELESAIAN AKHIR KEGIATAN 

 

Referensi kegiatan IndII #: 229 Tanggal laporan: 19 Agustus, 2011 

Nama kegiatan:  Pengembangan Peraturan Perkeretaapian Khusus dan 
Perkeretaapian Umum Terbatas (Tahap 3) 

Total anggaran: AU$ 308,861 

 

BAGIAN 1: Rangkuman eksekutif  

Sasaran dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan Peraturan 
Menteri tentang Perkeretaapian Khusus, serta perubahan Peraturan Pemerintah no. 56 tahun 2009 
dan no. 72 tahun 2009, untuk menarik investasi sektor swasta dalam sektor Perkeretaapian di 
Indonesia. 

 

BAGIAN 2: Latar belakang dan konteks kegiatan  

(Garis besar singkat mengenai riwayat kegiatan dan keterkaitan dengan tujuan/hasil dalam 
Rencana M&E IndII) 

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung investasi sektor swasta di sektor 
perkeretaapian di Indonesia, dalam batas kerangka hukum yang ada dari Undang-Undang 
Perkeretaapian Indonesia (UU 23/2007), dengan mengajukan peraturan pelaksana untuk 
pengembangan Perkeretaapian Khusus (PK).   

UU Perkeretaapian menetapkan bahwa pengembangan perkeretaapian ‘eksklusif’ atau ‘khusus’ 
adalah untuk melengkapi jaringan perkeretaapian ‘umum’. PK ditentukan berdasarkan UU sebagai 
perkeretaapian yang digunakan untuk mendukung kegiatan pokok badan usaha. Walaupun 
terdapat minat yang kuat dari perusahaan-perusahaan Indonesia (terutama operator tambang batu 
bara) untuk membangun perkeretaapian khusus, proposal-proposal yang ada telah berhenti di 
tahap perizinan awal akibat sifat umum dari ketentuan hukum yang ada dan tidak adanya Peraturan 
Menteri yang secara khusus mengatur PK.   

Sejak tahun 2010, IndII telah mendukung sebuah program yang secara khusus menangani persoalan 
PK. Tahap 1 dari dukungan IndII kepada Ditjenka, yang selesai pada paruh pertama tahun 2010, 
mengidentifikasi kebutuhan perubahan peraturan di sektor jalur kereta api untuk mendukung 
investasi sektor swasta. Tahap 2, yang berlangsung pada paruh kedua tahun 2010 dan melibatkan 
konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan, mengidentifikasi permasalahan khusus yang 
terkait dengan kerangka peraturan saat ini dan mengusulkan berbagai perubahan peraturan dan 
kebijakan untuk mencapai reformasi yang bermanfaat dan mendorong investasi swasta yang lebih 
besar dalam sektor perkeretaapian. 

Pada Tahap 3, peraturan pelaksana yang diusulkan perlu mengatasi beberapa isu, antara lain:  

1) Mengklarifikasi parameter-parameter hukum di mana penyelenggara PK dan klien 
diperkirakan akan beroperasi;  

2) Mengklarifikasi ruang lingkup PK; 

3) Mengklarifikasi sifat PK dan aset PK, baik selama penyelenggaraan dan setelah mereka 
tidak lagi diperlukan oleh klien PK;  

4) Menentukan aturan dasar untuk melakukan interkoneksi antar PK atau PK dengan PU;  

5) Menyederhanakan sistem perizinan, apabila dimungkinkan; dan 

Menjamin penyelarasan yang tepat antara skema perizinan PK dan skema-skema perizinan 
peraturan terkait lainnya (khususnya terkait dengan pertambangan).   
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BAGIAN 3: Hasil utama kegiatan 

Tujuan Keluaran/Indikator kinerja  Pencapaian hingga saat ini  Catatan 

Keluaran M&E 
1: Pengaturan 
dan 
pelaksanaan 
kebijakan  

   

Keluaran KAK 1.1 dari Kerangka 
Kerja M&E: Rancangan 
Peraturan Menteri tentang 
Perkeretaapian Khusus dan 
Perkeretaapian Khusus 
Terinterkoneksi  

  

 Indikator: 

Jaminan komitmen Pemerintah 
Indonesia terhadap usulan 
peraturan.  

 

Rancangan Permen telah 
disusun setelah pembahasan 
ekstensif dengan Ditjenka 
(divisi lalu lintas dan hukum) 
dan Kemenhub (biro hukum). 
Peraturan tersebut, serta 
prinsip-prinsip utama dan 
gagasan-gagasan yang 
mendasarinya, disajikan pada 
dua kegiatan IAWG, serta 
pada dua DKF (yang mencakup 
pihak swasta serta pemangku 
kepentingan Pemerintah 
Indonesia yang berkaitan). 

Komentar dari pertemuan-
pertemuan pemangku 
kepentingan dipertimbangkan 
dalam rancangan peraturan 
final. 

Antara pertengahan Juli dan 
pertengahan Agustus 2011, 
pertemuan lanjutan 
diselenggarakan dengan 
pemangku kepentingan utama 
dari Kemenhub dengan tujuan 
menyelesaikan perbedaan 
pendapat yang belum 
terselesaikan dan melakukan 
finalisasi terhadap rancangan 
regulasi. Untuk kepentingan 
tersebut, diagram ilustrasi dan 
tabel perbandingan pasal-per-
pasal antara rancangan 
regulasi terbaru dari bagian 
hukum Ditjenka dan 
rancangan proposal dari IndII 
dibuat untuk membantu 
Ditjenka dalam proses 
penggabungan kedua 
rancangan tersebut.    

Perbedaan pendapat 
(khususnya antara biro lalu 
lintas Ditjenka dan biro 
hukum Kemenhub di satu sisi 
dan divisi hukum Ditjenka di 
sisi lain) tetap menjadi 
bagian dari isu-isu utama, 
yaitu: interkoneksi, 
penafsiran aturan titik-ke-
titik (point-to-point), aspek-
aspek tertentu mengenai 
definisi badan usaha 
(khususnya, apakah definisi 
tersebut termasuk 
konsorsium badan hukum 
yang tidak terafiliasi), dan 
apakah klien PK dan 
penyelenggara PK dapat 
berupa dua badan yang tidak 
terafiliasi yang hanya terkait 
oleh perjanjian layanan 
transportasi eksklusif jangka 
panjang. Meskipun tim 
konsultan tetap yakin bahwa 
perbedaan pendapat 
tersebut dapat dijembatani, 
tidak diketahui apakah 
proposal-proposal tim 
konsultan mengenai isu-isu 
di atas pada akhirnya akan 
diadopsi oleh Kemenhub. 

Demikian pula, dalam hal 
proses, tim konsultan 
menghadapi kesulitan dalam 
menjadwalkan pertemuan 
awal dengan divisi hukum 
Ditjenka di mana rancangan 
Permen dari divisi hukum 
Ditjenka baru dapat dilihat 
pada tanggal 18 Juni, hanya 
10 hari sebelum berakhirnya 
kegiatan yang dijadwalkan. 
Akibatnya, tidak terdapat 
cukup waktu untuk 
menyelesaikan perbedaan 
pendapat yang masih 
berlangsung. Untungnya, 
sebuah perpanjangan jangka 
waktu proyek yang singkat 
antara pertengahan July 
sampai dengan pertengahan 
Agustus memberi tim 
konsultan kesempatan untuk 
bertemu dengan divisi 
hukum Ditjenka dan biro 
hukum Ditjenka untuk 
menyelesaikan isu-isu yang 
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belum terselesaikan. 

 Keluaran KAK 1.2 dari Kerangka 
Kerja M&E: Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang 
Perkeretaapian Khusus dan 
Perkeretaapian Umum 

Indikator: 

Jaminan komitmen Pemerintah 
Indonesia terhadap usulan 
peraturan.  

Tidak terdapat PP yang 
mengatur pelaksanaan konsep 
Perkeretaapian Umum 
Terbatas yang telah disusun, 
karena Ditjenka/Kemenhub 
berpendapat bahwa konsep 
ini tidak dapat diterapkan 
berdasarkan UU 
Perkeretaapian yang berlaku 
saat ini.   

Walaupun sejumlah kecil 
perubahan terhadap PP yang 
ada pada awalnya diusulkan 
oleh tim konsultan (sebagian 
besar untuk menghapuskan 
aturan titik-ke-titik (point-to-
point) dan disajikan pada 
pertemuan IAWG serta DKF, 
Ditjenka/Kemenhub pada 
akhirnya memilih untuk tidak 
mengubah aturan titik-ke-titik 
tersebut dan meminta agar 
tim konsultan memusatkan 
perhatian untuk membuat 
Permen yang dapat berdiri 
sendiri (yaitu, tanpa adanya 
perubahan terhadap PP yang 
ada). 

Asumsi penting dari 
kehendak politik untuk 
mendukung perubahan 
terhadap PP yang ada 
tampaknya telah salah 
tempat.  

Sejak awal, tim konsultan 
memperoleh informasi 
bahwa konsep 
Perkeretaapian Umum 
Terbatas tidak akan berlaku 
berdasarkan UU 
Perkeretaapian yang berlaku 
saat ini dan bahwa setiap 
perubahan usulan terhadap 
PP yang ada harus 
diminimalisir. 

Pada akhirnya, bahkan target 
usulan tim konsultan untuk 
menghapuskan aturan titik-
ke-titik dikesampingkan 
untuk kepentingan 
pendekatan yang berbeda 
(yang melibatkan 
pelaksanaan aturan titik-ke-
titik secara liberal melalui 
Permen)  

 

Keluaran M&E 
2: Isu-Isu Lintas 
Sektoral  

Keluaran KAK 1.3 dari Kerangka 
Kerja M&E: Peraturan(-
Peraturan) Pemerintah dan 
Peraturan(-Peraturan) Menteri 
tentang Perkeretaapian Khusus 
dan Perkeretaapian Umum 
mengintegrasikan isu-isu sosial, 
gender, dan lingkungan hidup. 

Indikator: 

Peraturan-peraturan 
mengidentifikasi potensi dampak 
sosial, gender, dan lingkungan 
hidup yang positif dan negatif 
akibat usulan penyelenggaraan 
PK dan PU.  

Peraturan-peraturan 
mengandung prosedur 
penanggulangan yang harus 
dipatuhi berdasarkan UU 
Indonesia untuk mengatasi 
potensi dampak tersebut.  

Rujukan terhadap ‘UU yang 
berlaku’ telah dimasukkan ke 
dalam rancangan Permen 
(khususnya rujukan terhadap 
isu-isu lingkungan hidup, dan 
sosial, yang berdasarkan PP 
56/2009 harus dianggap 
sebagai bagian dari proses 
perizinan untuk PK) dan 
perhatian telah diberikan 
untuk menjamin bahwa 
ketentuan izin mencakup 
(antara lain) kepatuhan 
terhadap perundang-
undangan tersebut, serta 
kepatuhan terhadap 
perundang-undangan yang 
berlaku yang berkaitan 
dengan nondiskriminasi dalam 
praktik-praktik 
ketenagakerjaan.  

Setiap pertimbangan terkait 
lingkungan hidup, gender, 
dan sosial yang perlu 
diperhatikan dalam 
kaitannya dengan penerapan 
Permen terkait sektor harus 
konsisten dan sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan Indonesia yang 
berlaku, yang akan 
mendasari penerbitan 
peraturan tersebut. 
Merupakan hal yang tidak 
tepat (atau bahkan tidak 
mungkin) untuk mengubah 
UU yang ada dalam rangka 
melaksanakan peraturan 
terkait sektor.  

  

 

Bahas dan analisis tujuan /hasil pencapaian kegiatan pokok – dengan menggunakan Rancangan Kegiatan dan/atau 
bidang hasil utama Rencana M&E sebagai pedoman; yaitu: Kontribusi apa yang telah diberikan oleh kegiatan 
tersebut kepada bidang hasil utama program? Identifikasikan pula faktor-faktor penghambat & pendukung 
pencapaian. ** Untuk Bagian 3.1-3.5 – Mohon untuk hanya melengkapi bagian yang berkaitan dengan kegiatan 
Anda. Apabila kegiatan Anda terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan kapasitas, mohon hanya 
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melengkapi bagian tersebut (Lihat rancangan kegiatan dan kerangka kerja hasil untuk keterangan lebih lengkap) 
**. Berikan bukti apabila mungkin.   

3.1 Inisiatif pengembangan kapasitas Unit individu dan unit kerja  

Setelah berakhirnya Laporan Akhir Tahap 2, tim konsultan yakin bahwa pihaknya tetap akan 
mengembangkan kapasitas di Ditjenka/Kemenhub melalui diskusi-diskusi yang sering dilakukan dan 
mendalam mengenai keputusan terkait hukum dan kebijakan yang tersedia dalam melaksanakan 
peraturan PK, termasuk melalui kontribusi terhadap persoalan kebijakan makroekonomi Indonesia 
dan praktik internasional terbaik.  

3.2 Pengembangan kemitraan dan kinerja  Menjalin hubungan dengan departemen-

departemen, lembaga-lembaga, dan donor-donor lain  

 
Tidak terdapat lembaga bantuan asing atau bank pembangunan yang terlibat dalam proyek ini. 
Sejumlah kantor-kantor nasional dan provinsi/kabupaten diundang untuk melakukan konsultasi 
dalam proyek ini (melalui IAWG, DKF, serta pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan individu), 
termasuk (di tingkat nasional) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian 
Koordinator Perekonomian (KKP), Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pertanian. Selain itu, 
sejumlah rapat diselenggarakan dengan pemangku kepentingan sektor swasta terkait untuk 
mengetahui pandangan mereka mengenai berbagai kebijakan dan persoalan prosedural.  

3.3 Peraturan kebijakan dan pelaksanaan 

Apabila pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai 
pelaksanaan PK sejak awal kegiatan ini, perancangan dan sosialisasi peraturan pelaksana yang tepat 
akan dapat langsung dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sesuai dengan KAK. Namun, meski 
telah direkomendasikan dalam Tahap 2, tampaknya masih terdapat perbedaan pendapat yang 
belum diselesaikan di lingkungan Kemenhub mengenai cara menerapkan kebijakan PK, yang 
mengharuskan tim konsultan untuk terlibat dalam konsultasi tambahan yang dilakukan pemangku 
kepentingan di tahap awal untuk memastikan sasaran kebijakan yang jelas sebelum merancang 
usulan peraturan pelaksana. Sayangnya, kejelasan tersebut tidak tercapai, karena perbedaan 
pendapat yang paling penting tidak terbukti sampai dengan akhir bulan Mei/awal bulan Juni, setelah 
usulan peraturan selesai dirancang.  

Akibatnya, selama bulan kegiatan terakhir, tim konsultan secara bersamaan perlu 
merancang/merevisi usulan peraturan, sementara tetap membahas arah kebijakan yang mendasari 
untuk dimasukkan ke dalam peraturan tersebut. Walaupun pembahasan mendadak tersebut 
terbukti sangat berharga dalam menentukan persoalan perselisihan yang tersisa, sambil 
memberikan alasan yang meyakini bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijembatani, tidak 
terdapat cukup waktu untuk mencapai kesepakatan tentang semua hal-hal yang belum 
terselesaikan. 

3.4 Akses  

Tidak berlaku.  

3.5 Isu-isu rancangan lintas sektoral  

Keluaran utama dari kegiatan ini adalah rancangan Permen yang harus dikeluarkan oleh Kemenhub, 
serta (mungkin) perubahan PP 56/2009 dan 72/2009 yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah 
Indonesia. Segala pertimbangan terkait lingkungan hidup, gender, dan sosial yang perlu diperhatikan 
dalam kaitannya dengan penerapan PP atau Permen harus konsisten dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang berlaku, yang berdasarkan kewenangannya penerbitan 
peraturan yang diperlukan akan dikeluarkan tersebut.  
Sementara rujukan yang tepat pada ‘undang-undang yang berlaku’ telah dimasukkan ke dalam 
rancangan Permen (khususnya terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan sosial, yang berdasarkan 
PP 56/2009 harus dianggap sebagai bagian dari proses perizinan PK) dan perhatian telah diberikan 
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untuk menjamin bahwa ketentuan izin termasuk (antara lain) kepatuhan terhadap perundang-
undangan tersebut, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan 
nondiskriminasi dalam praktik-praktik ketenagakerjaan, memadainya undang-undang yang berlaku 
tersebut tidak dievaluasi secara terpisah oleh tim konsultan, karena merupakan hal yang tidak tepat 
(atau bahkan tidak mungkin) untuk mengubah undang-undang tersebut dalam konteks peraturan 
pelaksana yang berasal dari Kemenhub (yang tidak bertanggung jawab untuk menguraikan kebijakan 
lingkungan hidup, sosial, dan diskriminasi gender).  
 
Sebagai persoalan praktis, berdasarkan undang-undang Indonesia yang berlaku yang secara khusus 
menangani isu lingkungan hidup dan sosial (misalnya, proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup, yang dikenal dengan AMDAL), diharapkan bahwa penilaian terperinci tentang isu lingkungan 
hidup dan sosial cukup berbeda untuk perkeretaapian di daerah berpopulasi rendah tetapi dalam hal 
lingkungan hidup sangat sensitif, seperti hutan dan lahan basah di Kalimantan Timur, dibandingkan 
dengan jalan perkeretaapian di wilayah dengan tingkat populasi tinggi di Sumatera dengan jalur 
(right-of-way) transportasi, isu-isu pemindahan populasi dan usaha, serta permasalahan polusi 
udara dan suara yang lebih besar yang saling bersaing . 
 
Isu-isu pemerintahan relevan dengan pengembangan PK karena setidaknya tiga alasan penting:   
 

 Sebagaimana dalam konteks lain di mana proyek besar memerlukan persetujuan 
berdasarkan peraturan, terdapat potensi terjadinya korupsi.  

 Potensi tersebut semakin besar apabila izin diberikan melalui negosiasi langsung dan 
bukan melalui proses pelelangan umum. 

 Perkeretaapian dapat, dalam keadaan-keadaan yang tidak tepat, terlibat dalam perilaku 
monopolistik atau anti-persaingan lainnya.  

 
Sementara tidak satu pun dari permasalahan di atas dapat dihapuskan seluruhnya, kami yakin 
bahwa proses perizinan yang menetapkan aturan yang jelas tentang persyaratan pengajuan yang 
berlaku dan proses pengambilan keputusan, dan mengenakan batas waktu yang ketat untuk 
kegiatan lembaga, dapat mempersulit terjadinya korupsi. Oleh karena itu, kami telah berupaya 
untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut, kapanpun mungkin, dalam rancangan Permen yang kami 
susun.  
 
Terkait usulan kami yang secara khusus membebaskan PK dari persyaratan lelang umum (yang 
secara umum berlaku untuk konsesi dan proyek KPS), kami yakin bahwa terdapat perdebatan 
kebijakan yang kuat untuk mengenakan pembebasan dari persyaratan lelang umum terhadap 
proyek-proyek yang tidak melibatkan dana publik dan dukungan atau jaminan pemerintah dalam 
bentuk apapun (karena hal ini tidak sungguh-sungguh merupakan ‘konsesi’, melainkan hanya bentuk 
kegiatan swasta yang diatur). Meski demikian, sekali lagi kami yakin bahwa cara terbaik untuk 
mengurangi risiko korupsi dalam proses perizinan adalah dengan membuat persyaratan pengajuan 
dan proses pengambilan keputusan setransparan mungkin dan dengan mengenakan batas waktu 
yang ketat untuk kegiatan lembaga.  
 
Terkait dengan potensi masalah yang timbul berdasarkan UU Antimonopoli (UU 5/1999), kami 
mencatat bahwa persaingan bebas merupakan pertimbangan penting dari Ditjenka dan disuarakan 
pula oleh berbagai pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia lain selama pertemuan IAWG.  
 
Meskipun perkeretaapian (seperti halnya jaringan telekomunikasi atau pipa saluran) dapat berlaku 
sebagai monopoli alami, kami yakin bahwa sifat dasar PK yang jelas (yang, berdasarkan undang-
undang, harus bertujuan melayani klien tunggal) akan menyulitkan penyelenggara untuk 
memanfaatkan kekuasaan atas kliennya. Apabila penyelenggara merupakan badan hukum yang 
sama dengan kliennya atau badan terafiliasi yang dikendalikan oleh atau berdasarkan kendali 
bersama dengan klien tersebut, potensi penyalahgunaan secara efektif ditiadakan. Bahkan dalam hal 
di mana klien dan penyelenggara yang tidak terafiliasi, persyaratan perjanjian angkutan eksklusif 
jangka panjang memungkinkan pihak untuk secara efektif mengelola risiko perilaku oportunistik. 
Berbeda dari kasus pengangkut tertahan/captive shipper (yang tidak memiliki pilihan selain 
menggunakan kereta api tertentu untuk mengangkut barang), penahanan dalam kasus PK 
berlangsung dua arah. 
 
Persoalan tambahan berdasarkan UU Anti-Monopoli mungkin timbul sebagai akibat proposal kami 
untuk mengizinkan konsorsium perusahaan yang tidak terafiliasi untuk bersatu dan membentuk PK 
bersama. Meski demikian, sekali lagi, kami yakin bahwa aturan sederhana yang mewajibkan semua 
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BAGIAN 4: Pelaksanaan kegiatan  

4.1 Kemajuan Uraikan kemajuan selama periode tersebut dan bahas pencapaian-pencapaian 

yang tercantum dalam tabel di atas pada Bagian 3; Apakah kegiatan sesuai dengan jadwal? 
Apabila tidak, apa implikasinya?  

 

Tahap 3 tidak diselesaikan tepat waktu, walaupun penyesuaian-penyesuaian terhadap jadwal asli 
yang diberikan dalam Laporan Awal diperlukan akibat adanya penundaan-penundaan dalam 
menyampaikan pemberitahuan kepada IAWG dan penjadwalan sejumlah besar pertemuan 
pemangku kepentingan selama bulan akhir kegiatan tersebut.   

4.2 Keberlanjutan Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan secara keseluruhan  

Barangkali terlalu dini untuk mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ini dalam konteks kebijakan 
yang lebih luas. Walaupun Kemenhub jelas bermaksud mengembangkan Permen yang mengatur 
pelaksanaan kerangka kerja PK dan tim konsultan memiliki alasan yang baik untuk meyakini bahwa 
beberapa gagasan yang terkandung dalam usulan rancangan Permen akan tercermin dalam 
rancangan final peraturan tersebut, penilaian keberlanjutan harus menunggu diterbitkannya 
rancangan final tersebut. Meski demikian, tim konsultan memiliki kesempatan yang baik untuk 
membahas secara terperinci pandangan dan penafsiran hukum alternatif mengenai UU 
Perkeretaapian dengan pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia yang relevan dan yakin bahwa 
pembahasan tersebut bermanfaat dalam menyusun kerangka isu-isu hukum dan kebijakan utama. 
Dari sudut pandang tim konsultan, Ditjenka/Kemenhub sangat menyadari pilihan-pilihan dan 
implikasi-implikasi kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan Perkeretaapian Khusus. 

4.3 Pengeluaran untuk kegiatan Uraikan pengeluaran selama periode tersebut; perhatikan 

setiap kekurangan/kelebihan pengeluaran yang signifikan; sebutkan jumlah $A dan % varians  
 
Tahap 3 selesai sesuai dengan anggaran.  

 

BAGIAN 5: Manajemen program  

5.1 Peraturan manajemen Bahas pengaturan manajemen antara kementerian mitra, 

pemangku kepentingan dan IndII. Apakah pendekatan manajemen telah efektif dan efisien? 
Masukkan permasalahan administrasi, kepegawaian, dll. Apabila relevan, soroti pendekatan-
pendekatan inovatif untuk mengelola kegiatan.  

 
Keterlibatan personel IndII secara terus menerus dalam Tahap 2, disertai penunjukkan staf IndII untuk 
mendukung tim konsultasi telah meningkatkan interaksi konsultan dengan staf Ditjenka/Kemenhub 

anggota konsorsium untuk menandatangani sebuah perjanjian angkutan eksklusif dengan 
penyelenggara PK bersama (yang mengatur rumus penetapan harga yang transparan dan 
perlindungan kontrak dasar terhadap diskriminasi) dapat secara efektif mengelola risiko perilaku 
oportunistik.  

 
Pada akhirnya, persoalan yang berkaitan dengan UU Anti-Monopoli dapat pula timbul dalam konteks 
perjanjian interkoneksi. Untuk meminimalisir risiko ini, kami telah mencantumkan dalam rancangan 
Permen, ketentuan dasar yang mengharuskan agar perjanjian interkoneksi tidak hanya disetujui oleh 
penyelenggara tetapi juga oleh klien (apabila klien berbeda dari penyelenggara). Dalam hal 
menjamin keadilan terhadap para penyelenggara/klien pihak ketiga, kami mencantumkan ketentuan 
dasar yang mengharuskan agar biaya akses prasarana dibagi secara adil. Kami juga mencatat bahwa, 
apabila terjadi penyalahgunaan, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan keberatan terhadap 
perjanjian yang tidak adil (atau menolak untuk memberikan persetujuan) kepada Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU), yang bertanggung jawab untuk menegakkan UU Anti-Monopoli.  
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dan pemangku kepentingan terkait lainnya.  

5.2 Pelajaran yang dapat dipetik  Pelajaran-pelajaran apa yang telah dipetik hingga saat ini 

dan apa dampak dari pelajaran tersebut terhadap kegiatan; Apa yang telah berubah? 

Mengingat tujuan komitmen Pemerintah Indonesia yang telah ditentukan, maksud pembentukan 
IAWG dan melihat adanya perbedaan pendapat yang belum terselesaikan di lingkungan 
Ditjenka/Kemenhub mengenai penafsiran dan pelaksanaan yang tepat dari ketentuan PK yang ada, 
jangka waktu tiga bulan untuk menyelesaikan kegiatan ini hampir dipastikan terlalu singkat. 

Penundaan administrasi dalam membentuk IAWG, serta kesulitan-kesulitan awal dalam menjadwalkan 
pertemuan-pertemuan dengan divisi hukum Ditjenka, mengakibatkan diselenggarakannya sejumlah 
besar pertemuan pemangku kepentingan pada bulan Juni, sehingga sangat sulit untuk menyelesaikan 
semua hasil kerja tepat waktu.  

Di sisi positif, ketersediaan dan daya tanggap Ditjenka/Kemenhub secara keseluruhan sangat baik. 
Pada akhir bulan Juni, tim konsultan telah mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan individu 
dan staf kunci, dan merasa bahwa telah terdapat kemajuan riil terhadap rancangan final Permen. 
Secara ideal, tim konsultan merasa bahwa beberapa minggu tambahan akan dapat memberikan 
dampak sangat positif terhadap produk akhir. 
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