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Kajian mengenai Reformasi Regulasi di Indonesia (Review of Regulatory Reform in Indonesia) adalah
salah satu dari serangkaian laporan yang dilaksanakan di bawah Program Reformasi Regulasi OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development), sebagai tanggapan atas mandat tahun
1997 dari para Menteri OECD.
Dalam program ini, OECD telah menilai kebijakan-kebijakan manajemen reformasi regulasi di 24 negara
anggota, serta di Brazil, China dan Rusia. Kajian-kajian tersebut bertujuan membimbing para pemerintah
untuk meningkatkan kualitas regulasi—yaitu, untuk mereformasi regulasi demi mempermudah
persaingan, inovasi, pertumbuhan ekonomi dan tujuan-tujuan sosial penting. Metodologi kajian telah
berkembang selama dua dekade dengan pembelajaran antar rekan sejawat. Metodologi tersebut
menggunakan dan didasari oleh beberapa instrumen OECD, yang mencakup: Rekomendasi tahun 1995
mengenai Peningkatan Kualitas Regulasi Pemerintah (Improving the Quality of Government Regulation),
Prinsip-prinsip Pedoman untuk Kualitas dan Kinerja Regulasi (Guiding Principles for Regulatory
Quality and Performance) dari tahun 2005, Rekomendasi tahun 2009 mengenai Penilaian Persaingan
(Recommendation on Competition Assessment), Rekomendasi tahun 2012 mengenai Kebijakan dan
Tata Pemerintahan Regulasi (Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance)
dan Rekomendasi tahun 2012 mengenai Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Recommendation for
Public Governance of Public-Private Partnerships). Inilah kajian pertama dalam rangkaian kajian ini
yang dilakukan di bawah naungan Komite Kebijakan Regulasi OECD (Regulatory Policy Committee),
yang dibentuk pada tahun 2009.
Kajian negara tentang reformasi regulasi mengikuti pendekatan multidisiplin dan menitikberatkan
kemampuan pemerintah untuk mengelola reformasi regulasi, kebijakan dan penegakan persaingan,
keterbukaan dan integrasi pasar, dan kerangka kerja regulasi sektor-sektor tertentu dengan latar
belakang situasi makroekonomi jangka menengah. Secara keseluruhan, kajian-kajian ini menunjukkan
bahwa program reformasi regulasi yang terstruktur dan diterapkan dengan baik dapat berkontribusi
secara signifikan pada kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendorongan inovasi, peningkatan investasi dan penciptaan
industri baru didukung oleh reformasi regulasi yang efektif, yang juga membantu penurunan harga
dan memberikan lebih banyak pilihan pada konsumen. Reformasi regulasi menyeluruh membuahkan
hasil lebih cepat daripada pendekatan yang terpisah dan tidak berkoordinasi, dan membantu negaranegara untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan lebih mudah pada situasi yang berubah dan
kejutan eksternal. Pada saat bersamaan, program reformasi yang seimbang harus memperhitungkan
berbagai persoalan sosial. Pengalaman menunjukkan bahwa biaya-biaya reformasi dapat dikurangi
dengan reformasi menyeluruh yang diikuti dengan langkah-langkah pendukung yang tepat.
Meskipun mengurangi jumlah dan menilai biaya-manfaat peraturan perundang-undangan merupakan
unsur utama program reformasi regulasi yang bercakupan luas, pengalaman juga menunjukkan
bahwa di pasar-pasar yang lebih kompetitif dan efisien, lembaga-lembaga dan regulasi baru mungkin
diperlukan untuk memastikan kecocokan tujuan umum dan swasta. Kepemimpinan politik yang
terpelihara dan konsisten adalah unsur penting lain keberhasilan reformasi, dan dialog publik yang
transparan dan berpengetahuan mengenai manfaat dan biaya reformasi penting untuk membangun
dan mempertahankan dukungan publik yang luas.
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Pilihan kebijakan yang disajikan dalam kajian reformasi regulasi umumnya mengandung tantangan
bagi setiap negara. Namun kajian-kajian tersebut bersifat mendalam dan setiap upaya dilakukan
untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan
agar pilihan-pilihan kebijakan yang disajikan relevan dan dapat dicapai dalam konteks dan prioritas
kebijakan khusus negara tersebut.
Untuk mendukung kajian reformasi regulasi ini, Menteri Keuangan Indonesia, Agus D W Martowardojo,
telah menetapkan Satuan Tugas yang terdiri dari para pejabat pemerintahan Indonesia dari sejumlah
kementerian dan lembaga, yang mencakup Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan,
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Selama kajian ini, OECD mengadakan pertemuan
kelompok dengan Satuan Tugas di Jakarta, Indonesia dan para pejabat pemerintahan yang berpartisipasi
dalam diskusi sejawat dengan komite-komite OECD terkait yang diselenggarakan di Paris (lokasi markas
besar OECD).
Kajian ini terdiri dari enam bab. Bab 1 memaparkan konteks sosial dan ekonomi untuk Kajian Reformasi
Regulasi di Indonesia. Bab tersebut menguraikan berbagai tantangan politik dan ekonomi yang secara
signifikan telah menyebabkan transformasi Indonesia selama satu dekade terakhir. Bab-bab berikutnya
masing-masing meringkas laporan-laporan latar belakang yang terinci dan menyeluruh yang dikaji dari
rekan sejawat oleh komite-komite OECD di Paris dengan mengikutsertakan para pejabat pemerintahan
Indonesia dan disimpulkan dengan pilihan-pilihan kebijakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah
Indonesia. Bab yang berjudul Keterbukaan dan Integrasi Pasar di Indonesia dikaji oleh Komite
Perdagangan (Working Party of the Trade Committee) OECD pada tanggal 22 Maret 2012. Bab yang
berjudul Tata Pemerintahan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dikaji oleh Jaringan Pejabat Senior
Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Network of Senior Public-Private Partnership Officials) OECD
pada tanggal 26 Maret 2012. Bab yang berjudul Kapasitas Pemerintah untuk Memastikan Regulasi
Berkualitas Tinggi di Indonesia dan Regulasi di Bidang Pelabuhan, Perkeretaapian dan Pengapalan
di Indonesia dikaji oleh Komite Kebijakan Regulasi pada tanggal 12 April 2012. Bab yang berjudul
Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Persaingan di Indonesia dikaji oleh Komite Persaingan
(Competition Committee) pada tanggal 13 Juni 2012. Laporan latar belakang lengkap tersedia di
www.oecd.org/regreform/backgroundreports.

Komite Kebijakan Regulasi OECD
Mandat Komite Kebijakan Regulasi OECD adalah untuk mendukung negara anggota OECD dan negara
mitra dalam membangun dan memperdayagunakan kapasitas untuk
regulasi berkualitas tinggi dan reformasi regulasi. Komite ini didukung oleh pejabat Bagian Kebijakan
Regulasi dibawah Direktorat Tata Pemerintah dan Pembangunan Daerah (Public Governance and
Territorial Development Directorate).
Pekanan Direktorat Tata Pemerintah dan Pembangunan Daerah OECD pada desain kelembagaan
dan pelaksanan kebijakan mendukung petukaran, saling belajar dan penyebaran praktek terbaik
dalam keadaan sosial dan pasar yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara
membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dan melaksanakan kebijakan di tingkat nasional
dan daerah yang mengarah pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan regulasi, diharap mengunjungi situs Internet kami:
www.oecd.org/regreform atau mengirim email kepada Nikolai Malyshev (nikolai.malyshev@oecd.org) or
Gregory Bounds (gregory.bounds@oecd.org).
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Ringkasan Eksekutif

Indonesia telah mengatasi berbagai rintangan penting untuk mendirikan lembaga-lembaga
pemerintahan suatu negara demokratis yang berlandaskan pasar...
Reformasi regulasi dapat dipandang secara strategis, baik di negara maju maupun berkembang, sebagai
salah satu instrumen inti yang dimiliki pemerintah untuk mengelola ekonomi, mempengaruhi perilaku
usaha dan melaksanakan kebijakan sosial. Dalam iklim ekonomi global saat ini—yang menhadapi
tantangan dari berlanjutnya ketidakstabilan di pasar keuangan di satu sisi dan semakin meningkatnya
beban fiskal untuk menyediakan layanan umum penting seperti kesehatan, pendidikan dan jaminan
sosial di sisi lain—Negara modern harus memanfaatkan kekuasaannya dengan regulasi untuk menjadi
lebih cerdas, jika bukan lebih sempit. Dalam konteks Indonesia, reformasi regulasi juga merupakan
salah satu ambisi usaha negara tersebut untuk mengonsolidasikan proses penyusunan peraturan
perundang-undangan yang demokratis, meningkatkan secara pesat pertumbuhan ekonominya untuk
menyaingi ekonomi besar lain di wilayahnya dan mewujudkan tujuan-tujuan kesejahteraan sosial yang
penting.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, sekitar 6.000
di antaranya berpenghuni, yang meliputi area seluas nyaris 2 juta kilometer persegi. Negara tersebut
memiliki jumlah penduduk suku bangsa dan agama yang sangat beragam dengan jumlah sekitar 241
juta orang. Pada tahun 2011, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada paritas daya beli
adalah USD 4.809.
Setelah mulainya era Reformasi pada tahun 1999, Indonesia telah meraih kemajuan pesat dalam
menerapkan unsur-unsur pokok demokrasi modern, mulai dari pemilihan umum terbuka hingga
kebebasan media. Lebih lanjut, proses desentralisasi yang dicirikan sebagai “dentuman besar”
(“big bang”) telah mentransformasi pemerintah Indonesia menjadi salah satu pemerintah paling
terdesentralisasi di seluruh dunia. Indonesia juga telah berhasil menjalankan pemulihan ekonomi yang
kuat setelah anjloknya produksi yang terburuk dalam sejarah pasca-kemerdekaannya pada tahun 199899. Transisi sistemik tersebut juga diiringi dengan penurunan kekerasan sosial dan gangguan separatis.
Meskipun demikian, kemunculan demokrasi dan desentralisasi “dentuman besar” belum cukup untuk
mewujudkan pasar yang kompetitif dan rezim regulasi yang menunjang perdagangan. Transformasi
kelembagaan yang luas dalam administrasi negara Indonesia selama satu dekade terakhir juga
mengakibatkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang rumit, jika bukan tidak
teratur. Demikian pula, proses desentralisasi yang pesat menimbulkan banyak peraturan yang tumpangtindih dan tidak konsisten di antara kementerian lembaga pemerintah pusat, di antara pemerintah
pusat dan daerah serta di antara pemerintah daerah. Yang kemungkinan lebih mengkhawatirkan,
desentralisasi juga dapat menciptakan lebih banyak peluang korupsi dengan meningkatkan jumlah
pembuat keputusan di seluruh Indonesia yang memiliki kekuasaan mengeksploitasi proses penyusunan
kebijakan untuk keuntungan pribadi.

Komitmen pada reformasi regulasi di Indonesia saat ini sangat diperlukan untuk mendukung
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan
Penyusunan dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025 (MP3EI) yang berambisi dan menyeluruh adalah salah satu respon pemerintah pada semua
tekanan politik dan ekonomi ini. MP3EI berakar pada penciptaan keterbukaan pasar dan peningkatan
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investasi swasta, terutama dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP). Tujuan MP3EI ini diharapkan
dapat mengembangkan potensi ekonomi regional di enam wilayah dan memperkuat konektivitas
nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global. Total penanaman modal MP3EI
mencapai USD 445 miliar (dengan sekitar setengah dari seluruhnya diperuntukkan bagi infrastruktur
baru) sampai dengan tahun 2025. Meskipun skala dan ambisi MP3EI mendapat sambutan baik, terdapat
skeptisisme mengenai jadwal pelaksanaannya yang ketat dan besarnya pendanaan sektor swasta yang
diperlukannya—belum lagi kemampuan pemerintah untuk secara efektif memantau pelaksanaan
rencana. Demikian pula, MP3EI memerlukan banyak upaya untuk memproduksi kerangka regulasi
yang transparan dan menyeluruh untuk sejumlah sektor infrastruktur dan penyederhanaan proses
penyusunan kebijakan di jajaran kementerian lembaga.
Kemunculan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga memberi tekanan pada
Indonesia agar mempercepat reformasi birokrasi, administrasi dan regulasi yang diperlukan untuk
menjamin daya saingnya, baik di tingkat kawasan Asia Tenggara maupun di dunia. Sebagai negara
dengan ekonomi terbesar dan jumlah penduduk terpadat di ASEAN, Indonesia akan memiliki banyak
keuntungan sebagai anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada beberapa tanda yang mengindikasikan
keseriusan Indonesia dalam memenuhi tujuan-tujuan perdagangan bebas ASEAN. Namun pekerjaan
yang masih harus diselesaikan untuk menyelaraskan rezim regulasi Indonesia juga sangat penting
dalam rangka percepatan integrasi ekonomi ASEAN selambat-lambatnya tahun 2015.
Reformasi regulasi juga merupakan unsur penting dari komitmen regional Indonesia pada Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Deklarasi Honolulu yang ditandatangani para pemimpin APEC pada tahun
2011 mengikat Indonesia untuk melakukan pendekatan seluruh-pemerintah pada manajemen regulasi,
menilai dampak regulasi dan mendukung praktik-praktik konsultasi publik dalam penyusunan regulasi
baru dan menilai ulang regulasi lama. Indonesia diwajibkan melaporkan penerapan praktik-praktik ini
pada tahun 2013, pada saat Indonesia akan mengetuai APEC.

Temuan-temuan kebijakan dalam kajian ini ditujukan untuk membantu pemerintah
Indonesia mencapai tujuan-tujuan reformasinya
Laporan ini menganut kajian multidisiplin atas reformasi regulasi di Indonesia, yang memanfaatkan
kerja sama dengan para pejabat dalam pemerintah Indonesia dan kombinasi pengalaman komitekomite OECD. Melalui Kajian Reformasi Regulasi Indonesia ini, para pejabat tinggi pemerintah
Indonesia telah bergabung dengan komite-komite OECD untuk berpartisipasi dalam proses “peer
review” bersama para rekan mitra dari negara-negara OECD untuk meneliti dan mengusulkan peluang
reformasi guna membantu pemerintah dalam mencapai sasaran kebijakan ekonomi dan politiknya. Hal
ini juga didukung berbagai rapat kelompok kerja di Indonesia, dengan satuan tugas yang terdiri dari
kementerian dan lembaga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam proses ini, pemerintah Indonesia
dan OECD juga melibatkan pengembangan kemitraan multilateral dan bilateral Indonesia dan
berkonsultasi dengan para pelaku non-pemerintah. Proses kajian ini memberikan dasar bagi kerja sama
dan dialog lebih lanjut dengan OECD untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menerapkan
berbagai temuan dan rekomendasi yang dianggap paling diperlukan.
Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat dalam menerapkan tata pemerintahan
untuk mengelola akibat desentralisasi dan mencapai sasaran untuk memperkuat konektivitas nasional
yang terintegrasi. Laporan ini mengidentifikasikan sejumlah langkah yang harus diambil pemerintah
Indonesia untuk merealisasikan peluang ekonomi melalui peningkatan manajemen regulasi,
penerapan kebijakan persaingan usaha secara efektif, membuat kebijakan-kebijakan yang konsisten
mengenai keterbukaan pasar serta membenahi pengaturan peraturan perundang-undangan untuk
memudahkan penanaman modal swasta di bidang infrastruktur. Masing-masing bab dalam kajian ini
membahas salah satu bidang kebijakan penting ini dan mengidentifikasi temuan-temuan kebijakan
yang relevan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.
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Secara keseluruhan, reformasi regulasi siap menjadi ranah penting pengembangan kelembagaan
berikutnya, dan bukan hanya bidang yang dikuasai ahli teknis dan ahli hukum . Reformasi regulasi kini
seharusnya menjadi inti agenda reformasi ekonomi dan kelembagaan. Hal ini akan memungkinkan
Indonesia mewujudkan dividen ekonomi dari demokrasi politik, merasionalisasikan kerumitan dan
ketumpangtindihan regulasi akibat desentralisasi, dan mendukung iklim investasi dan iklim usaha yang
diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan MP3EI dan memanfaatkan sepenuhnya integrasi ekonomi
ASEAN. Sebaik dan secepat apa hal ini dapat dilakukan dapat memberikan dorongan motivasi penting
untuk konsolidasi demokratis Indonesia dan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dalam
dekade-dekade mendatang.

Reformasi regulasi akan menunjang pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025
Ambisi pemerintah Indonesia yang dinyatakan dalam MP3EI adalah untuk “menciptakan masyarakat
mandiri, berkembang, sederajat dan sejahtera.” Strateginya adalah menggunakan MP3EI untuk
memanfaatkan besarnya potensi ekonomi yang terkait dengan lokasi geografis Indonesia di Asia Timur
untuk membangun pertumbuhan ekonomi tahunan riil di atas 7% dan mentransformasi Indonesia
menjadi negara maju selambat-lambatnya tahun 2025. Aset-aset penting Indonesia mencakup
posisinya sebagai negara keempat terpadat di dunia, sumber-sumber daya alamnya yang melimpah dan
kedekatan ke pasar-pasar dengan pertumbuhan terpesat di dunia. “Indonesia bertujuan memosisikan
dirinya sebagai pemasok bahan makanan utama dunia, sebagai pusat pengolahan sumber daya
pertanian, perikanan dan alam serta sebagai pusat logistik dunia selambat-lambatnya tahun 2025, atau
lebih awal” (Republik Indonesia, 2010).
Tantangan-tantangan yang dihadapi ambisi ini tidak kecil. Yang terutama adalah penyediaan
infrastruktur baru yang mencakup telekomunikasi, bandara, pelabuhan, rel kereta api dan jalan untuk
mengurangi biaya transportasi dan logistik, menghubungkan berbagai wilayah dan mendukung
pembangunan ekonomi. Strategi penyediaan infrastruktur ini sangat mengandalkan reformasi regulasi
untuk menarik investasi sektor swasta yang lebih besar. MP3EI menyatakan:
Regulasi yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal
untuk membangun berbagai macam industri dan infrastruktur yang diperlukan. Karena
itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan evaluasi
terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis
diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal
yang sehat dari dunia usaha. (...) Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam
penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau PublicPrivate Partnership (PPP) (Republik Indonesia, 2010, hal. 21).
Selain reformasi regulasi, MP3EI tergantung pada pengembangan birokrasi yang lebih efektif yang
didukung oleh kementerian lembaga yang kokoh. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa syaratsyarat pembangunan ekonomi tidak akan otomatis mengikuti sistem perencanaan pembangunan
nasional, tetapi tergantung pada transformasi kelembagaan dalam birokrasi untuk memfasilitasi
peluang ekonomi dan pasar. Hal ini memerlukan perubahan dalam cara berpikir para pejabat dan
pemimpin dalam administrasi negara. Negara memiliki peranan utama dalam memfasilitasi kesuksesan
model kerjasama pemerintah dan swasta, menghapus rintangan regulasi dan administrasi dalam
pembentukan sektor baru dan memfasilitasi keikutsertaan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah
yang ada dalam ekonomi formal.
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Integrasi regional dalam ASEAN dan APEC memerlukan sekaligus menunjang liberalisasi
pasar dalam negeri
Di masa lalu, liberalisasi ekonomi dan penurunan tarif telah dipicu tekanan kompetitif untuk
mengintegrasikan ekonomi dan memperluas wilayah perdagangan. Dalam sepuluh tahun terakhir,
integrasi di wilayah ASEAN tampak secara bertahap semakin menguat. Total perdagangan ASEAN
mencapai USD 1,5 trilyun pada tahun 2009 atau 25% dari total perdagangan, meningkat dari angka
22% pada tahun 2000, dan aliran investasi asing langsung (FDI) antarwilayah telah meningkat drastis
dari 3% jumlah total pada tahun 2000 menjadi 20% pada tahun 2008. Telah diakui bahwa integrasi
lingkungan regulasi di antara negara-negara anggota ASEAN akan menguatkan integrasi ekonomi. Pada
tahun 2006, negara-negara ASEAN mengembangkan cetak biru seluruh wilayah untuk mewujudkan
integrasi pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN selambat-lambatnya tahun 2015. Dalam jangka
waktu lebih singkat, pemerintah Indonesia bertujuan mencapai integrasi logistik ASEAN selambatlambatnya tahun 2013. Terlepas dari beberapa pencapaian dalam penyelarasan peraturan, Indonesia
masih tertinggal dari beberapa tetangganya, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam,
dalam hal pelaksanaan penyelerasan peraturan di sektor-sektor prioritas.

Pemerintah harus mengembangkan sistem-sistem yang ada untuk meningkatkan koordinasi
praktik-praktik manajemen regulasi...
Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi dan
meningkatkan ekspor. Langkah-langkah utama mencakup Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006
tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan
untuk Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain
itu, pada tahun 2004 pemerintah memperkenalkan pendekatan umum pada penyusunan peraturan
perundang-undangan, dan pada tahun 2009 dan 2011 mengonsolidasikan kerangka ini, dengan fokus
utama pada peraturan-peraturan daerah yang berpotensi mempengaruhi iklim investasi. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memandu
penyusunan peraturan perundang-undangan, yang mencakup persyaratan untuk perencanaan
peraturan perundang-undangan baru, kewajiban ex ante naskah akademis untuk rancangan undangundang dan rancangan peraturan daerah serta ketentuan atas keikutsertaan peneliti dan tenaga ahli
dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah juga memberikan kuasa lebih besar bagi pemerintah pusat untuk mengkaji dan mencabut
peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Meskipun demikian, sistem keseluruhan dilemahkan karena sifatnya yang ter-fragmentasi dan tidak
terkoordinasi. Setelah desentralisasi, menjamurnya pajak dan retribusi daerah ilegal berdampak sangat
buruk pada iklim usaha dan iklim investasi dearah dan menghambat keterbukaan dan integrasi pasar
dalam negeri. Selain itu, pemerintah daerah seringkali tidak menyebarluaskan informasi tentang
peraturan daerah mengenai pengenaan pajak dan retribusi, sehingga pemerintah pusat tidak dapat
secara efektif memantau pengambilan keputusan peraturan tersebut. Menteri Keuangan telah menguji
kurang lebih 13.200 peraturan daerah dan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar
sekitar 4.900 (37%) di antaranya ditarik. Akan tetapi, hanya 1.800 (36%) dari peraturan daerah yang
direkomendasikan agar ditarik tersebut telah dicabut.
Menelusuri regulasi semakin sulit karena tiadanya suatu basis data elektronik peraturan perundangundangan pemerintah yang menyeluruh dan terintegrasi yang dapat diakses melaluisuatu portal
yang ramah terhadap pengguna. Hal ini diperlukan guna mendukung upaya-upaya pemerintah
Indonesia untuk mencegah menjamurnya peraturan perundang-undangan daerah dan memastikan
keselarasannya dengan peraturan bertingkatan lebih tinggi. Hal tersebut juga dapat membantu
sosialisasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang lebih efektif.
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...dan menetapkan kerangka kerja kebijakan dan tanggung jawab kelembagaan yang jelas
untuk reformasi regulasi
Agar dapat lebih efektif, kerangka untuk penyusunan peraturan perundang-undangan secara eksplisit
memerlukan pendekatan seluruh-pemerintah untuk kebijakan regulasi, yang meliputi: tanggung
jawab atas koordinasi dan pengawasan kebijakan regulasi, komitmen untuk menilai manfaat biaya
pengajuan regulasi baru dan regulasi yang telah ada, dan penerapan efektif prinsip-prinsip transparansi
dan konsultasi publik dalam pengambilan keputusan terkait regulasi.
Kebijakan regulasi seluruh-permintah yang jelas akan menentukan proses yang dengannya pemerintah
Indonesia memutuskan apakah hendak menggunakan regulasi untuk menangani suatu persoalan
kebijakan melalui pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dasar kebijakan seluruh-pemerintah
dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan MP3EI .
Namun rencana-rencana ini lebih berfokus pada peraturan sektoral daripada sistem manajemen
peraturan yang lebih bersifat umum.
Menerapkan kebijakan “seluruh-pemerintah” akan memungkinkan pemerintah ikut memperhitungkan
timbal-balik dinamis antara berbagai lembaga berbeda yang terlibat dalam proses regulasi dan
mengatasi berbagai rintangan dari pelaksanaan fungsi-fungsi dalam silo atau divisi-divisi terisolir. Suatu
kebijakan yang berdasarkan praktik internasional terbaik harus dinyatakan melalui komitmen politik
untuk mengarahkan badan-badan sektorpublik—termasuk di tingkat daerah—untuk mengontrol
regulasi. Kebijakan tersebut sebaiknya dibangun di atas kerangka untuk penyusunan peraturan
perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang juga memberikan fleksibilitas
bagi cabang eksekutif untuk memperluas sistem manajemen regulasi, baik di tingkat nasional maupun
daerah, melalui penggunaan peraturan presiden dan peraturan pemerintah.
Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewajiban pada kantor perwakilan
eksekutif untuk melakukan konsultasi publik mengenai rancangan undang-undang dan rancangan
peraturan daerah, tidak ada pedoman formal mekanisme konsultasi dengan para pihak yang
terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan regulasi. Menetapkan pedoman tersebut
akan memperbesar peluang publik untuk berkontribusi pada penyusunan proposal regulasi dan
meningkatkan kepercayaan pada pemerintah dengan meningkatkan standardisasi pengalaman
warga negara yang berpartisipasi dalam proses konsultasi publik yang pada saat ini berbeda-beda.
Undang-undang tersebut juga mewajibkan penyiapan naskah akademis, tetapi hal ini tidak secara
tegas mewajibkan penilaian kuantitatif dampak ekonomi regulasi dan belum terintegrasi dengan baik
dalam diskusi kantor perwakilan eksekutif, konsultasi publik atau pembahasan dengan legislatif daerah.
Mereformasi pemanfaatan naskah akademis dapat memberikan dasar analisis bagi dampak regulasi
dan konsultasi publik yang lebih baik.
Hambatan utama koordinasi yang efektif tampaknya adalah ketiadaan suatu badan dalam pemerintah
Indonesia yang bertanggung jawab memastikan agar peraturan perundang-undangan mendukung
tujuan kebijakan seluruh-pemerintah. Menetapkan suatu badan sektor publik yang diserahi tugas
pengawasan regulasi yang dekat ke pusat pemerintahan yang ditugaskan mendukung pengambilan
keputusan berdasarkan bukti dan berkoordinasi dengan badan-badan lain dalam pemerintah
merupakan kunci untuk menjamin bahwa peraturan tersebut mendukung kebijakan seluruhpemerintah. Fungsi ini kemungkinan paling praktis dilakukan oleh Kementerian Koordinasi Bidang
Perekonomian yang saat ini memainkan peranan utama dalam mengkoordinir reformasi regulasi dari
sudut pandang sektoral.
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Penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan persaingan yang lebih kuat akan
memberikan peluang ekonomi lebih besar bagi Indonesia
Sebelum reformasi demokrasi, Indonesia membiarkan kemunculan konsentrasi dan monopoli usaha
yang berlebihan di berbagai pasar. Penetapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat merupakan respon terhadap tuntutan demokrasi, peluang ekonomi yang lebih setara dan kinerja
ekonomi yang lebih baik. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan persaingan telah berperan
penting dalam menunjang prestasi ekonomi Indonesia sejak tahun 1999. Meskipun demikian, sejumlah
masalah dengan kerangka kerja legislatif awal kini memerlukan perubahan legislatif, dan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan persaingan tidak ditunjang seefektif mungkin, menunjukkan
bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah lebih sedikit
menerima rekomendasi KPPU yang meminimalkan dampak anti-persaingan dalam undang-undang
yang diusulkan.
Warisan sejarah Indonesia berarti program-program reformasi legislatif untuk menghilangkan
ketentuan-ketentuan anti-persaingan sangat penting bagi perekonomianIndonesia . Kajian Konferensi
PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mendapati bahwa “sebagian besar masalah
persaingan di Indonesia berasal dari tindakan pemerintah”. Keterlibatan KPPU yang lebih sistematis
dalam proses legislatif diperlukan untuk menjamin identifikasi tepat waktu semua pengajuan undangundang yang berpotensi berdampak kompetitif secara signifikan. Apabila Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian memberitahukan kepada KPPU mengenai semua pengajuan undang-undang
baru saat studi akademik dimulai, KPPU dapat memberikan saran tentang rancangan undangundang yang diajukan yang memengaruhi usaha dan/atau konsumen. Selain itu, pemerintah harus
mengesahkan prinsip-prinsip yang jelas untuk menentukan kapan perizinan diperlukan dan kapan
bentuk lain peraturan sudah cukup memadai. Prioritas utama harus diberikan pada pengkajian dan
reformasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ada untuk menghapus hambatan peraturan
yang tidak perlu terhadap persaingan, dengan fokus pada izin usaha.

Koordinasi penilaian persaingan yang efektif akan menghindari timbulnya masalah di masa
depan, terutama dalam pembangunan fasilitas infrastruktur baru dan perizinan usaha
Penting untuk memastikan agar undang-undang mendukung persaingan di bidang penanaman modal
pada proyek infrastruktur penting yang menjadi prioritas. Untuk mempertimbangkan apakah setiap
perjanjian memiliki kemungkinan untuk melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU harus
dilibatkan dalam kedudukannya sebagai penganjur persaingan apabila terdapat peluang penanaman
modal ekonomi baru yang ditawarkan setiap badan pemerintah terkait, agar dapat melaksanakan
kewenangannya.
Para operator yang ada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia dan industri kereta api adalah usaha-usaha
besar milik pemerintah yang dalam banyak kasus memegang posisi dominan di pasar mereka masingmasing. Indonesia memerlukan investasi dalam jumlah besar pada infrastruktur transportasi baru dan
setiap lelang, surat perizinan, pelepasan tanah atau kesempatan lain untuk mengembangkan fasilitas
baru perlu dialokasikan dengan visi memupuk persaingan baru. Salah satu contoh kasus yang penting
adalah inisiatif untuk memperkenalkan kebijakan ‘pelabuhan penghubung’ di Indonesia tidak boleh
menciptakan monopoli perundang-undangan. Selain itu, dalam peran penegak hukumnya, KPPU harus
memberikan perhatian khusus pada sektor pengapalan dalam negeri untuk memastikan ketiadaan
kartel di rute-rute dalam negeri, terutama di setiap rute tempat kompetitor asing diminta keluar.
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Klarifikasi kekuasaan KPPU dan stabilitas dalam kepemimpinannya akan meningkatkan
efektivitasnya
UU Persaingan harus secara gamblang mendefinisikan wewenangpenyelidikan KPPU untuk mengatur
kuasa untuk memborong saham saat pasar dibuka (dawn raid power), kuasa meminta dokumen dan
informasi dan kemampuan untuk meminta saksi menjawab pertanyaan. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga akan lebih
baik dengan penambahan larangan umum perilaku anti-persaingan. Batas waktu keputusan untuk
saat ini, yang berkisar antara 30 sampai 60 hari di sebagian besar kasus, lebih singkat daripada yang
ditemukan di sebagian besar negara OECD, terutama untuk kasus-kasus penyalahgunaan dominasi,
dimana penyelidikan terinci dalam kasus rumit dapat memerlukan waktu setahun. Indonesia harus
mempertahankan batas waktunya hanya untuk urusan merger apabila penyelidikan perlu diselesaikan
cukup cepat untuk memungkinkan kelanjutan transaksi. Untuk urusan lain, Indonesia harus
mempertimbangkan perpanjangan batas waktu untuk penyelidikan awal dan akhir KPPU, terutama
dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan rumit, menjadi 12-18 bulan. Mekanisme ‘stop the clock’, atau
pemicu untuk perpanjangan waktu tetap dalam beberapa situasi juga akan memberikan fleksibilitas
lebih besar kepada KPPU. Memberikan waktu tambahan untuk penyelidikan akan lebih penting jika
kekuasaan penyelidikan KPPU diperluas.
Aturan pengangkatan KPPU menghambat kesinambungan dan stabilitas dan mempersulit pembahasan
masalah-masalah jangka panjang dan strategis. Semua anggota KPPU diangkat untuk masa jabatan
lima tahun yang sama, yang hanya bisa diperpanjang sekali. Seorang ketua dan wakil ketua baru dipilih
para anggota Komisi setiap tahun. Untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan anggota
kepemimpinan yang meninggalkan jabatan pada saat bersamaan, pengangkatan ketua dan wakil
ketua harus untuk jangka waktu lebih dari setahun, dan masa jabatan anggota harus digilir.

Ekonomi Indonesia telah memperoleh keuntungan dari langkah-langkah liberalisasi
perdagangan
FDI di Indonesia tampak kuat. Inward stock sebagai bagian dari PDB mencapai angka tertinggi selama
7 tahun pada tahun 2009 yaitu 20% dari PDB, pada tahun terburuk krisis ekonomi global. Namun pada
tahun 2010, prestasi FDI Indonesia adalah yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya
(yang meliputi Thailand pada 40% dari PDB dan Vietnam pada 62% dari PDB), yang menunjukkan
adanya lingkup yang besar untuk mendorong investasi lebih lanjut. Selain itu, FDI tidak tersebar secara
merata di seluruh kepulauan. Tingkat pertumbuhan PDB dan pangsa Indonesia dalam perdagangan
dunia tetap berada di bawah tingkat sebelum 1997, dan Indonesia telah mengalami penurunan tetap
dalam nilai tukar perdagangannya.
Indonesia telah kehilangan daya saing di beberapa sektor ekspor tradisional, seperti tekstil dan kayu,
tetapi tengah meningkatkan daya saingnya di pasar dunia dalam sektor lain, seperti kendaraan
bermotor. Perdagangan jasa tidak terlalu berkembang dan terkonsentrasi di beberapa sektor, tetapi
layanan usaha juga menjadi semakin penting. Pola dagang barang dan jasa telah banyak beralih ke
negara-negara Asia dan berkembang, sebagian karena peningkatan jaringan produksi dan integrasi
regional Asia.
Komitmen untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN selambat-lambatnya tahun 2015
mendorong kemajuan upaya reformasi di Indonesia dan negara-negara lain di wilayah tersebut. Sebagai
akibatnya, liberalisasi tarif berjalan intensif dan sukses, dengan penurunan tingkat perlindungan
efektif. Namun liberalisasi jasa tidak banyak mengalami kemajuan dan perubahan peraturan baru-baru
ini menimbulkan kecemasan di antara para penyedia jasa luar negeri, terutama di sektor logistik dan
telekomunikasi. Reformasi pengaturan layanan memberikan peluang potensial untuk meningkatkan
produktivitas dalam negeri dan meningkatkan kinerja perdagangan.
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Namun penekanan kembali pada meningkatkan keterbukaan pasar perlu untuk
memulihkan nilai tukar perdagangan yang memburuk
Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya mencerminkan langkah signifikan dalam usaha memperbaiki lingkungan investasi
di Indonesia, namun masih terdapat kerancuan penting terkait penerapan hukum. Penggunaan
ukuran-ukuran non-tarif (NTM) tampaknya menjadi semakin lazim, yang merupakan perkembangan
mengkhawatirkan mengingat langkah-langkah ini lebih tidak transparan dan jauh lebih mudah
dipengaruhi kepentingan khusus. Tidak semua NTM memiliki tujuan kebijakan yang jelas yang
memihak kepentingan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan NTM merugikan tujuan
Indonesia untuk lebih terbuka, dan menciptakan keadaan yang lebih tidak mudah diperkirakan. Hal
tersebut juga mengurangi akses ekonomi dalam negeri ke hasil impor, yang berperan penting dalam
menghubungkan rantai nilai global dan mendorong kinerja ekspor.
Pejabat yang akan menggunakan langkah-langkah non-tarif tersebar di seluruh kementerian dan
badan pemerintah, yang membuat pendekatan seluruh-pemerintah pada pembuatan kebijakan dalam
hal ini lebih sulit. Lebih dari 13 kementerian lembaga pemerintah memiliki kewenangan atas satu atau
lebih tipe NTM di Indonesia. Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan terbesar (58,4%), diikuti
badan-badan karantina (18,5%), Badan Pengendalian Obat-obatan dan Makanan Nasional (BPOM)
(15,1%) dan Kementerian Kesehatan. Badan-badan lain mengeluarkan NTM terkait dengan standar
produk, keamanan publik dan perlindungan lingkungan (Tim Persiapan INSW, 2009). Tiadanya proses
untuk memastikan koordinasi antar-badan menciptakan ruang yang luas untuk langkah-langkah yang
bertentangan dan saling bertumpang-tindih yang dapat mempengaruhi ekonomi.
Pembatasan lain mencakup persyaratan muatan lokal, batasan-batasan menyangkut badan usaha
milik negara, pemeriksaan pra-pengapalan dan pembatasan pelabuhan untuk impor produk tertentu.
Persyaratan muatan lokal dalam pengadaan pemerintah dan pembatasan pelabuhan masuk tampaknya
terutama meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah mengeluarkan tiga keputusan
presiden mengenai Daftar Hitam Investasi Indonesia. Meskipun pemerintah berkonsultasi dengan sektor
swasta selama perencanaan batang tubuh peraturan, masih ada masalah dengan bahasa penerapan
dan menyebabkan ketidakpastian bagi investor. Hal ini mencerminkan fakta bahwa pembuatan
rancangan peraturan ekonomi bagi kebijakan-kebijakan yang membatasi perilaku pasar dapat menjadi
sangat sulit. Kemungkinan juga terdapat masalah dengan proses peraturan itu sendiri karena draf akhir
peraturan pelaksana, seperti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persayaratan di Bidang Penanaman Model, tidak
pernah diajukan untuk mendapat komentar dari masyarakat luas.

Koordinasi yang lebih baik penting untuk memastikan agar langkah-langkah peraturan
tidak membatasi perdagangan
Untuk melakukan evaluasi tersebut, koordinasi yang lebih kuat antara kementerian lini adalah
faktor penting. Di tahun-tahun terakhir, terdapat beberapa contoh menonjol peraturan baru yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi, dan oleh karenanya
menciptakan ketidakpastian peraturan. Koordinasi tersebut terutama sangat penting dalam konteks
desentralisasi kewenangan dan peningkatan pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat dalam kebijakan
peraturan. Sebagai akibat perubahan ini, kementerian-kementerian lini tampaknya kini lebih berkuasa
atas kebijakan-kebijakan dalam sektor mereka dan kepentingan sektoral memiliki kecenderungan
politik lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan proteksionisme yang hanya dapat
ditanggulangi dengan evaluasi independen yang mengambil pendekatan ekonomi secara keseluruhan
pada pembuatan kebijakan.
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Evaluasi kebijakan yang independen dan obyektif dari sudut pandang ekonomi secara keseluruhan,
saat ini tidak dilembagakan di Indonesia. Pengembangan kriteria yang jelas untuk memandu evaluasi
regulasi penting diperlukan untuk mengatasi fragmentasi dalam proses pembuatan kebijakan yang
memungkinkan kepentingan khusus menancapkan pengaruhnya. Hal ini mengilustrasikan pentingnya
suatu lembaga dalam kerangka kerja peraturan yang ada untuk melakukan evaluasi ini, dengan visi
untuk memperluas koordinasi antar kementerian dan meningkatkan hasil peraturan. Lebih lanjut,
konsultasi publik sistematik yang melibatkan basis pemangku kepentingan yang luas dapat memperluas
transparansi dan menghindari pembatasan dagang yang tak diinginkan.
Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah juga merupakan komponen penting
untuk menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Meskipun langkah-langkah signifikan
telah dilakukan untuk menciptakan pelayanan satu atap untuk banyak izin yang diperlukan untuk
memulai dan mengoperasikan usaha di Indonesia, lebih banyak upaya yang diperlukan untuk
menyederhanakan izin-izin itu sendiri. Pada khususnya, kajian obyektif peraturan perundang-undangan
setempat diperlukan untuk memastikan izin-izin daerah memiliki tujuan kebijakan yang jelas dan tidak
bertentangan atau rangkap.

Pengaturan regulasi yang benar diperlukan demi persaingan yang efisien dalam pemberian
jasa sektor pelabuhan, kereta api dan pengapalan.
Sektor logistik yang efisien dan kompetitif diperlukan untuk mendukung pembangunan dan
integrasi ekonomi di seluruh kepulauan. Kinerja Indonesia secara keseluruhan dalam Indeks Kinerja
Logistik Bank Dunia sejajar dengan rata-rata negara pada tingkat perkembangannya. Namun kualitas
infrastruktur terkait perdagangan dan transportasi, terutama yang terkait dengan kinerja operasional
dan tingkat investasi sektor pelabuhan Indonesia, masih kurang. Banyak pelabuhan utama Indonesia
sudah beroperasi pada kapasitas maksimum dan tingkat pertumbuhan yang diperkirakan tinggi akan
mengakibatkan kepadatan serius jika tindakan darurat tidak segera diambil.
Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengembangkan dan
menerapkan kerangka regulasi yang lebih baik untuk persaingan dan efisiensi di bidang logistik.
Perubahan-perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memiliki potensi untuk mengubah
industri kereta api dan maritim Indonesia secara radikal. Kerangka yang luas yang ditetapkan oleh
semua undang-undang ini mencerminkan pelajaran yang telah dipetik di seluruh dunia selama
beberapa dekade, yang memperkenalkan konsep-konsep seperti pemisahan fungsi-fungsi regulasi dan
operasional, yang bertujuan memupuk persaingan yang kian meningkat dan mendukung partisipasi
sektor swasta.
Semua kerangka regulasi ini pada dasarnya kokoh. Tetapi dalam beberapa hal, terdapat kontradiksi
antara ketentuan undang-undang tertentu atau peraturan pendukung dan arah strategis yang luas.
Pernyataan arahan-arahan strategis yang lebih terinci diperlukan untuk memberikan program yang
efektif untuk regulasi yang lebih baik dan efisiensi yang lebih meningkat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah memisahkan fungsi operator
pelabuhan dan otoritas pelabuhan dengan tanggung jawab atas regulasi. Hal ini menghapus monopoli
legal berbagai perusahaan pelabuhan Indonesia di pelabuhan-pelabuhan komersial dan membuka
sektor tersebut untuk para operator lain dari sektor swasta. Hal ini berdasarkan model tuan tanah
standar Eropa Utara dan Australia yang memisahkan otoritas pelabuhan dari para pelaksana fungsifungsi pelabuhan. Tetapi pemerintah harus menetapkan otoritas pelabuhan baru dengan sumber daya
dan keahlian memadai untuk mengelola pelabuhan secara efektif. Pemerintah harus mengklarifikasi
dan mengintegrasikan tanggung jawab perencanaan untuk sektor pelabuhan di berbagai tingkatan
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pemerintah. Tanggung jawab hukum otoritas pelabuhan baru harus jelas dan langkah-langkah harus
dilakukan untuk memastikan operator pelabuhan yang sedang menjabat tidak menyalahgunakan
kekuasaan monopoli mereka. Pilihan perusahaan pengapalan harus dipertahankan dengan tetap
mengizinkan ekspor dan impor langsung melalui sejumlah besar pelabuhan di seluruh Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah membalik langkah-langkah liberalisasi sebelumnya,
memperkenalkan kembali persyaratan cabotage dan secara formal mewajibkan agar semua kapal
berbendera asing yang beroperasi dalam perdagangan dalam negeri Indonesia digantikan atau
didaftarkan ulang sebagai kapal berbendera Indonesia dan menggunakan kru Indonesia. Penting
agar pelaksanaan Undang-Undang ini tidak merugikan komitmen Indonesia untuk berupaya
mengembangkan suatu pasar pengapalan ASEAN yang terintegrasi.
Peluang terbesar untuk memperluas pangsa pasar pengangkutan yang ditangani kereta api terletak
pada pengembangan lini yang melayani ekspor komoditas, terutama yang menghubungkan tambangtambang batubara dengan pelabuhan. UU tahun 2007 mengenai Perkeretaapian menghapus monopoli
negara dan membuka kesempatan bagi investasi swasta dan pemerintah daerah. Namun pelaksanaan
pemisahan vertikal antara manajemen infrastruktur perkeretaapian dan operasi perkeretaapian di
atas berjalan lambat. Berbagai pedoman yang mencakup keselamatan, standar-standar teknis dan
antarhubungan juga diperlukan untuk memfasilitasi investasi pemerintah daerah dan sektor swasta.

Tata pemerintahan PPP yang baik penting untuk menjamin investasi swasta pada
infrastruktur
Investasi infrastruktur sebagai persentase pengeluaran pemerintah di Indonesia menurun tajam setelah
krisis Asia, dari hampir10% menjadi sekitar 4% saja. Indonesia mengalami kekurangan infrastruktur
serius dan pemerintah mengakui bahwa investasi dalam jumlah besar pada sarana infrastruktur akan
diperlukan untuk mengatasi penumpukan pekerjaan dan menjamin pembangunan ekonomi negara di
masa mendatang. MP3EI berfokus pada peningkatan keterhubungan di Indonesia melalui pemanfaatan
lebih besar investasi swasta melalui PPP pada jalan tol, jalur kereta api dan pembangkit tenaga listrik.
Oleh karenanya, menciptakan kondisi yang tepat untuk fasilitasi pengadaan PPP adalah persoalan
ambang yang diperlukan untuk menangani investasi infrastruktur.
Sebelum proses reformasi dimulai pada awal tahun 2000an, sebagian besar proyek infrastruktur
yang tidak dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi atau daerah ditawarkan melalui penunjukan
langsung badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta. Pemerintah Indonesia saat
ini telah menangani beberapa masalah rumit dengan pengadaan PPP, yang mencakup penentuan
kerangka kebijakan dan hukum, identifikasi serangkaian proyek, dan penetapan satuan-satuan khusus
dengan keahlian dan kerangka kerja khusus untuk memandu pemilihan proyek. Proses dan prinsipprinsip pengadaan melalui lelang kompetitif ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun
2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badah Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah
diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011.
Proyek-proyek potensial diberitahukan melalui serangkaian KTT infrastruktur, dan pada tahun 2011
“Buku PPP” Bappenas mencakup daftar panjang proyek potensial dan prioritas, yang mencakup tiga
belas proyek yang dianggap siap ditawarkan.
Meskipun demikian, sistem ini masih terus mengalami hambatan kelambatan administrasi dan masalah
dengan koordinasi tanggung jawab atas identifikasi dan pengadaan proyek PPP. Pengembangan
keterampilan yang diperlukan tetap menjadi persoalan utama bagi pemerintah. Memasuki tahun 2011,
kontrak pembangkit tenaga listrik Jawa Tengah adalah satu-satunya proyek yang telah memenuhi
persyaratan peraturan Presiden dan melalui siklus pengadaan PPP. Akses lahan juga menjadi
hambatan, meskipun Undang-Undang baru telah dikeluarkan pada tahun 2011 untuk memfasilitasi
pengambilalihan lahan untuk pekerjaan umum. Indonesia bukan satu-satunya yang mengalami hal
tersebut. Negara-negara yang menggunakan PPP telah mendapati perlunya memperbaiki sistem
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mereka secara bertahap berdasarkan pengalaman. Laporan ini menyarankan sejumlah temuan
kebijakan, berdasarkan prinsip-prinsip dalam Rekomendasi OECD tahun 2012 untuk Tata Pemerintahan
atas PPP, yang harus diikuti oleh Indonesia untuk mendukung ambisinya dalam menyediakan
infrastruktur melalui PPP.

Hal ini melibatkan kepemimpinan politik, koordinasi administratif dan fokus untuk
menjamin nilai yang setara dengan harga
Untuk mengatasi kelambanan birokrasi dan memprioritaskan proyek, pemerintah harus menetapkan
Komite Kepresidenan untuk Proyek-proyek Infrastruktur. Hal ini memastikan Bappenas, Kementerian
Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan kementerian lembaga terkait lainnya agar
menyelaraskan keputusan infrastruktur mereka dengan strategi dan tujuan keseluruhan pemerintah.
Komite Kepresidenan dapat mengembangkan daftar singkat proyek-proyek PPP yang relatif mudah
untuk menjalankan program PPP.
Kementerian Keuangan harus memainkan peran utama di semua tahap ambang proyek PPP. Kementerian
tersebut harus bertindak sebagai penjaga gawang yang mengawasi dan menyetujui semua keputusan
investasi infrastruktur penting, baik proyek PPP maupun non-PPP. Kementerian Keuangan juga harus
berperan penting dalam menguatkan kapasitas dalam badan-badan pengadaan agar dapat lebih baik
mempersiapkan studi kelayakan dan tender.
PPP hanya boleh dipilih apabila mencerminkan nilai setara harga yang lebih besar daripada bentuk
penyerahan infrastruktur lainnya. Pemerintah harus dengan jelas menetapkan kriteria “nilai yang setara
dengan harga” sebagai dasar untuk memilih proyek, yang melibatkan pendekatan seumur-hidup
yang mempertimbangkan nilai kini biaya dan manfaat masa depan. Pemerintah harus menggunakan
pembanding sektor umum atau tolok ukur/model acuan setara yang dapat digunakan untuk
membandingkan tender yang diterima. Peranan BUMN terkait dengan PPP (baik BUMN merupakan
umum atau swasta) harus dinilai secara seksama untuk menghindari konflik kepentingan dan kesamaan
peluang. Tender yang tidak diminta harus dihindari atau setidak-tidaknya diteliti dengan lebih ketat dan
proyek-proyek yang didanai donor juga harus tunduk pada proses permulaan dan anggaran.

Pemerintah berperan penting dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk menghubungkan
Indonesia dengan pasar
Reformasi regulasi harus menjadi prioritas utama dalam agenda politik Indonesia untuk memastikan
Indonesia mencapai sasarannya dalam membangun sistem regulasi yang responsif dan terbuka dan
mampu menciptakan pasar dalam negeri yang berdaya saing. Indonesia adalah negara yang besar
dan memiliki keanekaragaman geografis yang sangat mengandalkan ekspor produk-produk sumber
daya alam. Batasan geografis dan kemacetan infrastruktur membebankan biaya logistik tinggi yang
memecah pasar dalam negeri dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tingkat
pertumbuhan yang tinggi yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memungkinkan
Indonesia mencapai potensi pertumbuhannya, Indonesia perlu mengintegrasikan pasar-pasar dalam
negerinya dengan lebih baik. Hal ini akan memungkinkan laba yang lebih besar dalam skala dan
lingkup, memperbaiki efisiensi dan menciptakan pasar yang lebih berdaya saing sehingga Indonesia
dapat beralih ke produk-produk dengan pertambahan nilai lebih tinggi yang mendorong inovasi lebih
lanjut di antara perusahaan-perusahaan dalam negeri. Menghubungkan Indonesia ke pasar dunia
akan memicu perdagangan, yang sebagai gantinya akan mendorong produksi dalam negeri, dengan
dampak positif pada ketenagakerjaan dan konsumsi dalam negeri.
Indonesia harus mendukung tujuan integrasi ini dengan memastikan agar kerangka regulasi
mendukung operasi pasar yang efisien. Hal ini akan membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi
yang kuat serta alokasi tanggung jawab yang jelas di antara para pejabat senior dalam administrasi
berdasarkan suatu pernyataan kebijakan yang jelas. Fokus yang lebih kuat pada koordinasi kebijakan
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dalam lingkup pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi memfasilitasi akses kompetitif ke pasar
Indonesia akan mendukung penciptaan peluang ekonomi yang berkesinambungan dan membantu
Indonesia menyadari potensi pertumbuhannya yang tinggi.

Temuan-temuan kebijakan OECD harus diuji dan dikembangkan lebih lanjut bersama
dengan pemerintah Indonesia
Melalui kajian ini, delegasi komite-komite OECD telah belajar lebih banyak tentang berbagai tantangan
yang dihadapi Indonesia dan upaya-upaya pemerintah untuk menghadapinya. Kajian ini telah
membangun landasan kuat untuk kerja sama dan dialog lebih lanjut dengan OECD untuk mendukung
pemerintah Indonesia dalam menerapkan temuan dan rekomendasi yang dianggap paling berguna.
Bijaksana pula untuk mengkaji kemajuan pelaksanaan temuan-temuan setelah tiga hingga empat
tahun setelah pencanangan kajian ini.
Proses kajian juga mengidentifikasi beberapa bidang kebijakan yang belum diteliti, atau hanya
disinggung sekelumit, dimana evaluasi kebijakan lebih lanjut diperlukan. Bidang-bidang yang
berpotensi untuk pengujian lebih lanjut mencakup: penggunaan keahlian dan pengetahuan Jaringan
Pejabat PPP Senior (Network of Senior PPP officials) untuk menerapkan Rekomendasi tentang Tata
Pemerintahan Public-Private Partnerships (Recommendation for the Governance of Private Public
Partnerships) untuk evaluasi pelaksanaan dan kinerja PPP di sektor-sektor tertentu, dan peran BUMN
dalam PPP, penerapan Rekomendasi OECD tentang Peningkatan Integritas dalam Pengadaan Publik
(Recommendation for Enhancing Integrity in Public Procurement) untuk menilai berbagai tantangan
yang dihadapi pengadaan infrastruktur pemerintah non-PPP, menilai peranan dan kinerja badan
regulasi independen dalam sektor-sektor infrastruktur dengan praktik terbaik OECD dan Rekomendasi
mengenai Kebijakan dan Tatapemerintahan Regulasi (Recommendation of the Council on Regulatory
Policy and Governance), dan penilaian diagnostik kerangka tata pemerintahan dalam administrasi
negara dan pemerintah pusat Indonesia untuk menilai lebih dekat proses-proses seperti penyusunan
kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, pemerintahan elektronik (e-government), serta
perencanaan strategis dan kaitannya dengan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga.
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