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PEMERINTAH PASTIKAN TAK ADA MASALAH PEMBIAYAAN UNTUK MRT DKI JAKARTA FASE II 

 

 

ekonomi.kompas.com 

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan tak ada kendala dalam 

pembiayaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase II atau jurusan Bundaran HI-Kampung 

Bandan. Pendanaan berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada PT 

Mass Rapid Transit. 

"Dengan JICA sudah enggak ada masalah (pembiayaan MRT), karena komitmennya (pinjaman) 

untuk seluruhnya (pembangunan koridor MRT). Tapi kan waktu itu kami bagi 2 fase, bangun fase 1 

dulu," kata Bambang, di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (5/10/2017). 

Di sisi lain, ia enggan berkomentar mengenai DPRD DKI Jakarta yang sempat menolak 

mengeluarkan rekomendasi pinjaman dana fase II. 

"Kalau dari pemerintah pusat, enggak ada masalah. Yang penting, saya dari Bappenas 

memastikan pendanaan (pencairan pinjaman dari JICA) untuk itu (MRT) sudah dipersiapkan," kata 

Bambang. 

Di kesempatan lain, setelah sempat menolak, DPRD DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan 

rekomendasi pengajuan tambahan pinjaman PT MRT. Pinjaman itu digunakan untuk pengerjaan fase II 

dari Bundaran Hotel Indonesia ke Kampung Bandan sebesar Rp 22,5 triliun. 

PT MRT juga mendapatkan rekomendasi tambahan pinjaman dari DPRD DKI untuk pengerjaan 

sisa proyek fase I sebesar Rp 2,5 triliun. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta 

Prasetio Edi Marsudi berjanji memberikan rekomendasi tambahan anggaran pembangunan fase 1 Mass 
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Rapid Transit (MRT) Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun dan pembiayaan fase 2 Rp 22,5 triliun. Rekomendasi 

diberikan setelah pimpinan dan anggota DPRD meninjau Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

Menurut dia, legislatif harus mendukung program kelangsungan pembangunan MRT dan 

kepentingan masyarakat Jakarta. "Secepatnya kami rapat lagi,” katanya. Ia akan menanyakan supaya 

perundang-undangannya jelas. 

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan tambahan biaya Rp 2,56 triliun yang 

diajukan adalah hal wajar dalam suatu proyek. Apalagi, kata Tuhiyat, dengan metode design and build 

yang digunakan agar proyek bisa selesai lebih cepat. Namun metode itu dinilai memiliki kelemahan 

karena perencanaan pembiayaan.  

Beberapa tambahan biaya dikeluarkan untuk tambahan dua pintu masuk, empat unit lift bagi 

penyandang disabilitas, dan penambahan kemampuan bangunan agar tahan gempa bumi. "Dalam 

kontrak, ada klausul itu. Sehingga ada tambahan Rp 2,56 triliun," tuturnya.  

Pembangunan fase 1 hingga Juni lalu mencapai 74,89 persen. Hingga akhir tahun diperkirakan 

mencapai 92 persen dan selesai pertengahan 2018. Fase 2 dari Bundaran HI ke Kampung Bandan 

sepanjang 8,7km memerlukan anggaran Rp 22,5 triliun. 
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Catatan: 

 Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2017, tentang standar dan pedoman 

pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 

Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 

pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan 

terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.  
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 Berdasarkan PP No. 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dalam 

hal proyek menyangkut kepentingan orang banyak, pemerintah dalam hal ini dapat memberikan 

jaminan atas biaya tambahan yang muncul agar proyek dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana 

awal. Dalam pasal 25, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah pusat terhadap proyek 

strategis nasional yang dilaksanakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang bekerjasama 

dengan badan usaha. MRT Jakarta termasuk dalam lampiran PP No.3 tahun 2016 yang 

pembangunannya diprioritaskan. 

Lebih lanjut dalam pasal 25 ayat 2, jaminan pemerintah pusat diberikan sepanjang menyangkut 

kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan 

terhambatnya proyek strategis nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada badan 

usaha yang melaksanakan proyek strategis nasional. Dalam hal ini, pengendalian dan pengelolaan 

risiko atas jaminan pemerintah pusat dilaksanakan oleh menteri keuangan. Dalam hal pemberian 

jaminan atas pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat memberikan jaminannya terlebih dahulu, 

sehingga proyek strategis nasional tidak terhambat. 

Dalam hal pembiayaan, diatur dalam PP No. 5 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, 

dalam hal pembiayaan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana pinjaman dalam pelaksanaan 

program-program yang telah disusun dalam APBD yang telah disetujui. Dalam hal proyek MRT ini, 

pinjaman diberikan dari pemerintah asing melalui pemerintah pusat, yang kemudian pemerintah 

pusat melalui mekanisme hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain pembiayaan 

dalam bentuk pinjaman, pembiayaan utama atas program pembangunan ini adalah berasal dari 

dana APBN dan APBD. Mekanisme ini juga diatur dalam PP No. 10 tahun 2011 dan PP No. 30 Tahun 

2011, mengenai detail tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan spesifik 

mengenai pinjaman daerah. 

Dalam PP No. 10 tahun 2011 pasal 7, pinjaman luar negeri dapat digunakan untuk: 

a. Membiayai defisit APBN 

b. Membiayai kegiatan prioritas kementerian/lembaga 

c. Mengelola portofolio utang 

d. Diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah 

e. Diteruspinjamkan kepada BUMN 

f. Dihibahkan kepada Pemerintah Daerah 

Lebih lanjut dalam PP No. 30 tahun 2011 pasal 10, pinjaman daerah dapat bersumber dari: 
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a. Pemerintah 

b. Pemerintah daerah lain 

c. Lembaga keuangan bank 

d. Lembaga keuangan bukan bank 

e. Masyarakat 

 

 

 

 

  

  


