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PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)  

 
III.1. Tujuan Umum 

 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam 
penyediaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah swasta.  

III.2. Tujuan Khusus 
1. Meningkatkan pengertian dan pemahaman kompleksitas rangkaian kegiatan 

siklus proyek PPP, komponen serta pelakunya, peran masing-masing pelaku 
dan keterkaitannya; 

2. Meningkatkan pengertian dan pemahaman perbedaan pokok antara 
pengadaan proyek pembangunan infrastruktur melalui cara “konvensional” 
dengan “PPP”; 

3. Meningkatkan Pengertian dan pemahaman secara lebih spesifik peran 
pemerintah daerah dalam mendorong dan mengembangkan proyek PPP, serta 
peran PPP simpul di sektor atau daerah. 

III.3. Keluaran (output) 
1. Peserta pelatihan mampu melakukan identifikasi, screening serta menentukan 

proyek PPP infrastruktur potensial pada sektor atau daerah masing-masing, 
yang terkait dengan RPJM sektor atau daerah masing-masing (satu atau dua 
proyek); 

2. Peserta pelatihan mampu menyusun draft proposal permintaan bantuan teknis 
yang ditujukan kepada pemerintah pusat untuk “Penyiapan Proyek PPP” 
berdasarkan identifikasi proyek PPP potensial tersebut. 

III.3. Kurikulum 
1. Kerangka Dasar Diklat Public Private Partnership (PPP). 

a. Kerangka Pelatihan PPP; 
b. Format Pelatihan. 

2. Konsep dan Rasionalitas Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). 
a. Pengertian Partnership; 
b. Bentuk Partnership; 
c. Konsep KPS/PPP dalam New Public Management; 
d. Konsep KPS/PPP lahir dalam Penyediaan Infrastruktur; 
e. Bentuk KPS/PPP menjadi salah satu Alternatif cara Penyediaan 

Infrastruktur di Banyak Negara. 

3. Struktur Konsesi, Francise/Aftermage dalam KPS/PPP. 
a. Prinsip-prinsip Dasar Konsesi dan Francising dalam KPS (Value for Money); 
b. Sejarah Perkembangan  Lahirnya Konsesi dan Francising dalam KPS; 
c. Bentuk Struktur Konsesi dalam KPS; 
d. Bentuk Struktur Struktur Francising dalam KPS. 
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4. Bentuk Modalitas Proyek KPS. 
a. Pengertian bentuk modalitas (BOT, BOO, BOL, DBFO, dll. Dalam KPS); 
b. Bentuk modalitas yang dipakai oleh beberapa negara di dunia; 
c. Kenapa Indonesia memilih salah satu dari modalitas tersebut dalam proyek 

KPS. 

5. Pemaketan Proyek KPS. 
a. Karakteristik dan sifat dasar dari BOT, BOO, BOL, DBFO, dll; 
b. Untung - Rugi dari memilih bentuk kerjasama KPS; 
c. Perbedaan proyek KPS dengan proyek konvensional; 
d. Cara pemaketan proyek KPS; 
e. Bentuk paket KPS yang sesuai untuk Indonesia. 

6. Aspek Peraturan dalam KPS. 
a. Perpres 56 tahun 2005, Perpres 13 tahun 2010, perpres 67 tahun 2011 

tentang KPS; 
b. Permen PPN No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar KPS; 
c. Permen Sektoral yang berkaitan dengan Kompetensinya. 

7. Aspek Kelembagaan dalam KPS. 
a. Konsep sistem kelembagaan KPS di beberapa negara; 
b. Sistem kelembagaan yang berkaitan dengan KPS Indonesia; 
c. Beberapa lembaga ad hoc dalam KPS seperti KPPI, Tim PKPS, Simpul 

KPS, dll; 
d. Lembaga khusus di daerah yang bertugas menjalankan Tupoksi KPS di 

daerah. 

8. Kebijakan Sektor Dalam KPS/PPP. 
a. Bentuk Kebijakan Infrastruktur di berbagai negara; 
b. Berbagai kebijakan KPS (public VS private) yang dijalankan di berbagai 

negara; 
c. Kebijakan sektor pembangunan dalam kontek KPS. 

9. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia (RPJMN/RPJP). 
a. Kedudukan kebijakan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional; 
b. Beberapa isu persoalan infrastruktur dalam rencana pembangunan 

nasional; 
c. Berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan 

infrastruktur di Indonesia. 

10. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Beberapa Negara. 
a. Peta kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara; 
b. Beberapa hal positif dan negatif dari berbagai kebijakan penyediaan 

infrastruktur di beberapa negara; 
c. Beberapa kebijakan yang diperlukan oleh Indonesia untuk penyediaan 

infrastruktur dari beberapa pengalaman di beberapa negara. 

11. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Indonesia. 
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a. Perlunya kebijakan KPS untuk memenuhi kebutuhan kekurangan 
infrastruktur di Indonesia; 

b. Isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur melalui 
KPS di Indonesia; 

c. Kekosongan-kekosongan kebijakan yang perlu di isi dalam proyek KPS di 
Indonesia. 

12. Tahap Perencanaan KPS 1 (Identifikasi Proyek KPS: Needs Assessment) 
a. Bentuk-bentuk assessment yang diperlukan dalam mengidentifikasi proyek 

KPS; 
b. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi proyek KPS; 
c. Output apa yang harus dihasilkan dalam mengidentifikasi proyek KPS; 
d. Dasar hukum dan pedoman (Kepmen PPN 4/2010) yang harus dipakai 

dalam mengidentifikasi proyek KPS. 

13. Tahap Perencanaan KPS 2 (Pemilihan Proyek KPS: Multi Kriteria) 
a. Kriteria-kriteria apa yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan KPS; 
b. Teknik-teknik dasar multi kriteria dalam pemilihan proyek KPS; 
c. Langkah-langkah dasar dalam pemilihan proyek KPS; 
d. Pedoman dasar dalam pemilihan proyek KPS. 

14. Tahap Perencanaan 3 (Penetapan Prioritas Proyek KPS). 
a. Prosedur penetapan prioritas proyek KPS; 
b. Adanya TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah); 
c. Bentuk kerjasama dalam Simpul KPS. 

15. Tahap Penyiapan KPS 1 (Struktur Pembiayaan Proyek KPS: PDF) 
a. Struktur pembiayaan proyek KPS di Indonesia saat ini; 
b. Bentuk-bentuk alternatip lain pembiayaan proyek KPS di Indonesia; 
c. Project Development Facility. 

16. Tahap Penyiapan KPS 2 (Fungsi dan Peran Project Development Facility). 
a. Fungsi dan peran Project Development Facility dalam proyek KPS di 

Indonesia; 
b. Tugas Project Development Facility dalam proyek KPS; 
c. Target dan output yang diharapkan PDF dalam proyek KPS di Indonesia. 

17. Analisa Kelayakan Proyek KPS. 
a. Perbedaan kelayakan proyek konvensional dan kelayakan proyek KPS; 
b. Kelayakan apa yang diperlukan dalam proyek KPS; 
c. Poin-poin khusus yang sangat diperlukan dalam proyek KPS di Indonesia; 
d. Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dalam melakukan analisa 

kelayakan proyek KPS di Indonesia. 

18. Analisa Kelayakan Financial& Investasi Proyek KPS. 
a. Prinsip-prinsip dasar analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS; 
b. Teknik dasar dari analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS; 
c. Prinsip-prinsip feasibility, bankable, viability, affordability dalam proek KPS. 
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19. Analisa Resiko Proyek KPS. 
a. Prinsip-prinsip dasar analisa resiko dalam proyek KPS; 
b. Jenis-jenis resiko apa yang dihadapi oleh proyek-proyek KPS; 
c. Dasar hukum yang dipakai dalam mengantisipasi resiko dalam proyek KPS; 
d. Lembaga atau badan apa yang berhubungan dengan permasalahan resiko 

dalam proyek KPS; 
e. Cara-cara yang dilakukan untuk mengalokasikan resiko secara baik dan 

benar dalam proyek KPS. 

20. Analisa Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Proyek KPS. 
a. Prinsip-prinsip dasar dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS; 
b. Jenis-jenis dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS; 
c. Dasar hukum yang dipakai dalam mendapatkan dukungan dan jaminan 

pemerintah pada proyek KPS; 
d. Lembaga atau badan apa (BUPI) yang berkaitan dengan dukungan dan 

jaminan pemerintah dalam proyek KPS; 
e. Cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan jaminan 

pemerintah secara baik dan benar pada proyek KPS. 

21. Studi Kasus KPS 1 (Penyediaan KPS melalui Proyek Air Bersih). 
a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang air bersih (Identifikasi proyek); 
b. Pengetahuan praktis dari kasus air bersih yang ada (Umbulan, Lampung, 

Maros, Cimahi Selatan); 
c. Pelajaran dari kasus air bersih yang ada. 

22. Studi Kasus KPS 2 (Pelayanan KPS melalui Proyek Air Bersih). 
a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Air Bersih yang ada selama ini; 
b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi 

nantinya. 

23. Studi Kasus KPS 3 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan). 
a. Gambaran tentang kasus KPS di bidang persampahan (Identifikasi proyek: 

TPA Cinambo dan Legok Nangka di Jawa Barat); 
b. Pengetahuan praktis dari kasus sampah yang ada (PLTSA, Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah Gede Bage, Kota Bandung). 

24. Studi Kasus KPS 4 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan). 
a. Diskusi dan simulasi terhadap kasus Persampahan yang ada selama ini; 
b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi 

nantinya. 

25. Pembentukan Tim KPS. 
a. Dasar-dasar pertimbangan pembentukan Tim KPS; 
b. Hubungan antara Tim KPS dengan Simpul KPS, PJPK, Institusi lain yang 

terkait; 
c. Tugas pokok dan fungsi Tim KPS; 
d. Dasar hukum pembentukan Tim KPS; 
e. Pedoman dan Tata Kerja Tim KPS. 
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26. Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS. 
a. Prinsip Dasar Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS; 
b. Materi Pokok Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS; 
c. Parameter yang digunakan dalam melakukan uji tuntas Proyek KPS. 

27. Persiapan Dokumen Lelang dan Prakualifikasi. 
a. Prosedur persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi proyek KPS; 
b. Dasar hukum yang dipakai dalam pengadaan barang dan jasa dalam 

proyek KPS; 
c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam persiapan dokumen 

lelang dan prakualifikasi; 
d. Isu-isu pokok yang dihadapi dalam persiapan dokumen lelang dan 

prakualifikasi. 

28. Market Sounding dalam Proyek KPS. 
a. Proses negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS; 
b. Pokok-pokok yang harus dinegosiasikan dalam proyek KPS; 
c. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam proses negosiasi dan market sounding 

dalam proyek KPS; 
d. Jenis-jenis dan cara-cara negosiasi dan market sounding dalam proyek 

KPS 

29. Proses Tender dalam Proyek KPS. 
a. Proses tender proyek KPS; 
b. Dasar hukum yang dipakai dalam proses tender pengadaan barang dan 

jasa dalam proyek KPS; 
c. Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam proses tender proyek 

KPS; 
d. Isu-isu pokok yang dihadapi dalam proses tender proyek KPS. 

30. Penyiapan Legal Drafting dalam Proyek KPS. 
a. Bentuk-bentuk kesepakatan dalam proyek KPS; 
b. Pasal-pasal penting yang harus tercantum dalam proyek-proyek KPS; 
c. Bentuk-bentuk standard Legal Drafting pada proyek KPS; 
d. Contoh-contoh legal drafting dari proyek KPS. 

31. Monitoring dan Evaluasi Proyek KPS. 
a. Bentuk dan cara yang dapat dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi 

proyek KPS; 
b. Permasalahan-permasalahan monitoring dan evaluasi proyek KPS (Kasus 

dari berbagai Negara & Indonesia); 
c. Bentuk hasil monitoring dan evaluasi proyek KPS. 

32. Focus Group of Discussion. 
a. Berdiskusi dan bersinergi dalam membahas isu-isu penting proyek KPS, 

baik di beberapa Negara maupun di Indonesia; 
b. Berdiskusi dan berinteraksi dalam beberapa kelompok membahas masalah-

masalah yang dihadapi oleh proyek KPS di Indonesia saat ini; 
c. Berdiskusi dan berinteraksi dari keadaan dan pengalaman di daerah 

masing-masing tentang apa-apa saja masalah yang dihadapi selama ini; 
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d. Berdiskusi dan berinteraksi tentang cara-cara yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi; 

e. Berdiskusi dan berinteraksi merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi berbagai masalah yang ada selama ini.  

33. Kuliah Lapangan. 
a. Kunjungan lapangan selama satu hari penuh (5 sesi) untuk melakukan 

pengamatan terhadap kasus studi di lapangan; 
b. Melakukan tanya jawab dengan operator atau berbagai pihak (stakeholder) 

di lapangan terhadap berbagai masalah yang dihadapi selama ini pada 
proyek KPS; 

c. Melakukan liputan gambar, foto, pengamatan dan wawancara dengan 
berbagai pihak di lapangan; 

d. Membuat risalah kuliah lapangan untuk didiskusikan dan dirangkum 
sebagai tugas kuliah lapangan.  

34. Presentasi Kelompok (Legal, Organisasi, Ekonomi/Keuangan, 
Sosial/Lingkungan, Teknis/Engineering). 
a. Mempresentasikan hasil Kuliah Lapangan dalam suatu Forum Seminar 

Kelompok; 
b. Menjawab berbagai pertanyaan yang dianggap sebagai isu penting temuan 

yang diperoleh dalam kuliah lapangan; 
c. Membuat minute of meeting hasil presentasi kuliah lapangan; 
d. Membuat suatu resume hasil pengamatan di lapangan. 

35. Workshop dan Rumusan Kegiatan Pelatihan KPS. 
a. Membuat suatu rumusan kegiatan pelatihan KPS; 
b. Membuat catatan-catatan penting yang harus dilakukan setelah selesai 

pelatihan KPS; 
c. Membuat suatu rencana kegiatan dari adanya kegiatan Diklat KPS ini untuk 

Rencana Program Daerahnya masing-masing di masa datang. 

36. Penutupan Diklat KPS. 
a. Evaluasi Diklat KPS; 
b. Penyerahan Sertifikat KPS; 
c. Penutupan Diklat KPS. 

 


