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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Isu konektivitas dan masalah inefisiensi sektor transportasi bermuara pada 

tingginya biaya transportasi dan logistik di Indonesia. Wirabrata (2013) 

mengungkap beban biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) 

mencapai 27 persen. Fakta yang sama untuk tahun 2014 juga disebut BMI (2015) 

dalam laporannya, yaitu biaya logistik terhadap PDB Indonesia sebesar 23.5 persen. 

Infrastruktur jalan Indonesia berada pada peringkat ke-72 dari 144 negara 

berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2014 sampai 2015 yang 

dikeluarkan oleh World Economic Forum. Bank Dunia mengevaluasi performa 

logistik 160 negara untuk kondisi tahun 2014 berdasarkan Logistic Performance 

Index (LPI) di mana Indonesia ada di urutan ke-53. Jika mengambil GCI dan LPI 

sebagai tolok ukur pilar infrastruktur, posisi Indonesia jauh tertinggal dari 

Singapura (GCI = 6/144; LPI = 5/160), Malaysia (GCI = 19/144; LPI = 25/160) dan 

Thailand (GCI = 51/144; LPI = 35/160), negara tetangga yang tergabung dalam 

ASEAN (Arvis et al. 2014 dan Schwab 2015). 

Pemerintahan baru yang terpilih akhir tahun 2014 menetapkan “Nawa Cita” 

yang berisi sembilan agenda prioritas. Satu dari sembilan agenda tersebut adalah 

penguatan infrastruktur salah satunya melalui program pembangunan jalan tol. 

Sasaran pembangunan infrastruktur transportasi adalah reduksi beban biaya logistik 

dari level 23.5 persen terhadap PDB tahun 2014, menjadi 19.2 persen tahun 2019 

(BMI 2015). Padahal di sisi anggaran, pos belanja pemerintah untuk penyediaan 

infrastruktur masih belum leluasa. 

Nilai rata-rata industri sektor infrastruktur terhadap PDB tahun 2010 sampai 

2014 adalah 5.3 persen, (BMI 2013, 2014, 2015) sedangkan PDB nasional tumbuh 

6 persen (BPS 2015). Pertumbuhan PDB yang relatif cepat perlu didukung 

ketersediaan infrastruktur untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi. 

Keterbatasan anggaran negara disiasati dengan mendorong peran swasta atau badan 

usaha dalam pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). 

Perpres 67 tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi Perpres 13 tahun 

2010 menjadi payung hukum pelaksanaan KPS.  

Perpres 7 tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional tahun 

2004-2009 mengungkap peningkatan tajam biaya sosial ekonomi yang harus 

ditanggung pengguna jalan. Road user costs (RUC) pengguna jalan nasional dan 

provinsi tahun 2002 sekitar Rp. 1.5 triliun per hari, sebesar 47 persen dikeluarkan 

per harinya untuk di pulau Jawa saja. Angka tersebut meningkat tiga kali lipat dari 

tahun 2000. Penurunan tingkat pelayanan prasarana jalan non-tol dan masih 

terbatasnya konektivitas jaringan serta ketersediaan jalan tol untuk mendukung 

distribusi logistik nasional merupakan penyebabnya. Sebagai jalur logistik, peranan 

jalan sangat vital untuk menghubungkan titik produksi dengan hub distribusi 

(misalnya pelabuhan) karena transportasi barang masih mengandalkan jalan darat 

(Susanti 2014). 

Sejak tahun 1978 sampai 2014, tercatat panjang jalan tol yang beroperasi 

adalah 819.9 km. Sebanyak 67 persen dioperasikan oleh BUMN PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk. (JSMR) dan 33 persen sisanya dikelola oleh investor swasta. Krisis 
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ekonomi tahun 1997 berdampak pada mangkraknya proyek jalan tol. Tercatat 

penambahan panjang jalan tol periode 1997 sampai 2001 hanya 13.3 km. Upaya 

pemerintah untuk menumbuhkan minat badan usaha berinvestasi disektor 

infrastruktur dilakukan melalui fasilitas dukungan dan jaminan investasi (BPJT 

2014). Pintu investasi bagi asing juga dibuka pemerintah melalui Perpres 56 tahun 

2011 (perubahan kedua atas Perpres 67 tahun 2005) untuk mempercepat pencapaian 

target pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) mentargetkan tambahan jalan tol baru yang rampung tahun 2015 sampai 

2019 sepanjang ±1157 km atau secara total panjang jalan tol yang beroperasi di 

Indonesia adalah ±2948 km (Pamboedi 2015).  

Beberapa ruas jalan tol di pulau Jawa dibangun secara bertahap karena 

volume lalu lintas pengguna potensial jalan tol tidak merata di semua segmen jalan, 

contohnya ruas Semarang - Solo, ruas Surabaya - Mojokerto, ruas Pandaan - 

Malang, ruas Bogor Ring Road, dan lain-lain. Volume kendaraan segmen jalan 

yang dibangun belakangan tidak cukup besar untuk memperoleh tingkat kelayakan 

minimal bila pembangunan diselesaikan dalam satu tahap. Pembangunan bertahap 

dikerjakan dengan selang waktu tertentu sesuai perjanjian dengan pemerintah. 

Harapannya, telah terjadi bangkitan ekonomi di sekitar koridor jalan tol operasional 

yang bisa meningkatkan volume lalu lintas minimal sebelum pembangunan d.  

Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai regulator, dalam hal ini Menteri PUPR, sebagaimana diatur Pasal 15 

Perpres 67 tahun 2005. Badan usaha memiliki ruang negosiasi tarif tol dengan 

pemerintah namun pada koridor yang terbatas, yaitu dengan kepastian penutupan 

biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu 

tertentu. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun berdasarkan nilai inflasi 

regional (Pasal 68 ayat (1) Perpres 15 tahun 2005). Asumsi tingkat inflasi 

ditetapkan dalam perjanjian antara badan usaha dan pemerintah untuk menghitung 

proyeksi keuangan. Menurut Wibowo (2012), kesalahan memperkirakan inflasi 

bagi badan usaha berdampak pada hasil analisis kelayakan finansial yang keliru, 

sedangkan bagi pemerintah inflasi menentukan besaran kontigensi dukungan 

pemerintah kepada badan usaha. 

Akurasi proyeksi lalu lintas menentukan ketepatan jadwal pembangunan 

bertahap. Penundaan pembangunan segmen jalan selanjutnya karena realisasi 

volume lalu lintas lebih rendah dari proyeksi, akan berdampak pada eskalasi biaya 

proyek serta masa pengembalian investasi dan perolehan keuntungan menjadi lebih 

pendek. Padahal di sisi lain badan usaha tidak bisa menaikkan tarif secara sepihak 

kepada pengguna jalan tol (regulated industry) sehingga kelayakan proyek perlu 

dievaluasi ulang. Renegosiasi perjanjian antara investor dan regulator atas kejadian-

kejadian risiko mungkin dilakukan, namun lazimnya akan berjalan alot dan lama. 

Pembebasan lahan yang berlarut-larut berpotensi menunda pembangunan 

sehingga mempengaruhi rencana bisnis investasi karena terjadi perubahan 

permintaan, terganggunya kepastian kucuran kredit, eskalasi biaya investasi, serta 

mengurangi periode perolehan keuntungan dalam masa konsesi. Kondisi tersebut 

dipandang sebagai risiko oleh kreditur, imbasnya bunga kredit investasi yang 

ditawarkan relatif tinggi. Pemegang saham juga akan melakukan evaluasi finansial 

atas dampak paparan risiko terhadap modal ekuitas yang ditanamkan; sementara di 

sisi pemerintah, regulator berkepentingan memastikan tercapainya penyelesaian 

proyek dalam rangka penyediaan infrastruktur bagi kegiatan ekonomi nasional. 
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Uraian fakta dan masalah di atas menunjukkan bahwa target pembangunan 

ekonomi nasional memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan 

pihak swasta atau badan usaha merupakan terobosan atas keterbatasan ruang 

anggaran pemerintah. Badan usaha atau investor perlu memperhitungkan semua 

risiko bisnis jalan tol dengan cermat sebelum mengambil keputusan investasi 

pembangunan bertahap, terlebih karena investor tidak memiliki keleluasaan 

pemberlakuan tarif tol. Investor memerlukan strategi pendanaan yang tepat untuk 

mengelola risiko proyek dalam rangka mencapai profitabilitas maksimal. Oleh 

karena itu, studi mengenai pendanaan proyek investasi sektor infrastruktur memiliki 

nilai signifikan untuk dilakukan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Proyek pembangunan jalan tol memerlukan up-front capital yang sangat 

tinggi, oleh karena itu pendanaannya menggunakan kombinasi modal ekuitas dari 

investor dan utang kreditur (Wibowo 2009 dan 2012). Iyer dan Sagheer (2012) 

mengatakan porsi utang dan ekuitas dalam struktur modal menjadi variabel penting 

yang menentukan profitabilitas proyek. Ekuitas maupun utang memiliki biaya 

sebagai konsekuensi atas paparan risiko investasi, sehingga kombinasi proporsinya 

perlu dicermati dari aspek finansial. 

Pemerintah memberikan masa konsesi kepada investor untuk pengembalian 

investasi jalan tol yang dikeluarkan. Bantuan biaya konstruksi (viability gap 

funding) bisa diberikan pemerintah bila kelayakan finansial proyek jalan tol di 

bawah ambang minimal. Hal itu dilakukan untuk memastikan tingkat pengembalian 

investasi, karena tarif tol sebagai sumber pendapatan ditetapkan oleh pemerintah 

sehingga investor tidak memiliki keleluasaan. Tarif tol dihitung berdasarkan 

formula biaya operasi kendaraan. Besaran maksimum yang boleh dibebankan ke 

pengguna jalan adalah 70 persen dari Besar Keuntungan Biaya Operasional 

Kendaraan (BKBOK) (Armijaya et al. 2001). BKBOK dihitung dari selisih biaya 

operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dan lintas alternatifnya (Pasal 48 

ayat (4) UU No. 38 tahun 2004). Pada penetapannya, kemudian ditinjau pula tingkat 

kemampuan/kemauan bayar pengguna (ability/willingness to pay). 

Tarif tol dan volume lalu lintas menjadi determinan pengambilan keputusan 

investasi, namun di sisi lain investor terikat oleh perjanjian dengan pemerintah 

untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol tepat waktu. Bila tarif ditetapkan 

berdasarkan ability to pay, regulator bisa memberikan kompensasi sehingga dapat 

diperoleh tingkat pengembalian investasi yang wajar. Sebagai alternatif, investor 

juga bisa menawarkan pembangunan segmen jalan secara bertahap kepada 

regulator. Tujuannya, untuk mestimulasi bangkitan ekonomi di sekitar koridor jalan 

tol yang paling feasible untuk dibangun lebih dulu sehingga kelayakan proyek 

minimal bisa tercapai (dalam konteks pemenuhan kewajiban perjanjian), baru 

kemudian segmen-segmen berikutnya dibangun.  

Pentahapan pembangunan jalan tol dilakukan karena volume lalu lintas 

pengguna potensial jalan tol tidak merata disemua segmen jalan, sehingga 

kelayakan proyek tidak menarik bila seluruh segmen dipaksakan dibangun dalam 

satu tahap. Volume lalu lintas sebagai sumber pendapatan tol harus tumbuh sampai 

ambang minimal kelayakan yang diharapkan. Akurasi proyeksi lalu lintas 
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menentukan ketepatan jadwal pembangunan bertahap. Penundaan pembangunan 

segmen jalan selanjutnya karena realisasi volume lalu lintas lebih rendah dari 

proyeksi, akan berdampak pada eskalasi biaya proyek. Dampaknya, terjadi masalah 

pendanaan karena pagu kredit investasi dari bank yang sudah diperjanjikan tidak 

mencukupi akibat biaya proyek yang meningkat (overbudget). Mundurnya 

pengoperasian infrastruktur akan memperpendek masa pengembalian investasi dan 

perolehan keuntungan, padahal di sisi lain badan usaha tidak memiliki kendali atas 

tarif tol. 

Proporsi ekuitas dan utang dalam struktur modal menentukan profitabilitas 

proyek, karena masing-masing sumber dana memiliki biaya sebagai konsekuensi 

atas paparan risiko investasi. Penyedia ekuitas meminta tingkat pengembalian lebih 

besar dari bunga utang, karena hak prioritas klaim kreditur atas aset bila terjadi 

pailit lebih utama dari investor (Zhang 2005). Investor cenderung menempatkan 

ekuitas sesedikit mungkin karena keterbatasan alokasi dana investasi, 

meminimalkan risiko, membagi alokasi untuk proyek lainnya yang lebih 

menguntungkan dan memaksimalkan return on equity (Iyer dan Sagheer 2012). 

Sebaliknya, kreditur mengharapkan komitmen penempatan ekuitas sebesar 

mungkin untuk menurunkan risiko gagal bayar utang dan mengukur kapasitas 

perusahaan mengembalikan pinjaman. Proyek infrastruktur menjadi isu strategis 

dalam pembangunan nasional karena pemerintah berkepentingan memastikan 

ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah butuh jaminan komitmen 

badan usaha menyediakan modal dari sumber internalnya.  

Bertolak dari uraian di atas, terlihat adanya level ekuitas minimum yang 

berbeda-beda dari sudut pandang investor, kreditur dan pemerintah atas 

kepentingan strategisnya masing-masing. Iyer dan Sagheer (2012) mengungkapkan 

bahwa akan selalu ada pertukaran (trade-off) pada penentuan porsi ekuitas dan 

utang dalam struktur modal. Komposisi struktur modal yang optimal akan 

memaksimalkan profitabilitas investasi dan investor akan mencari sumber dana 

eksternal dengan biaya yang murah untuk mendanai proyek. Ketepatan waktu 

pelaksanaan pembangunan bertahap ditentukan oleh akurasi proyeksi volume lalu 

lintas. Deviasi negatif antara realisasi dan proyeksi permintaan menyebabkan 

penundaan jadwal pembangunan segmen jalan tol tahap berikutnya dan eskalasi 

biaya menjadi konsekuensi yang harus ditanggung investor. Eskalasi biaya dapat 

menimbulkan masalah pendanaan bila besarannya melampaui pagu kredit yang 

diperjanjikan. Segmen jalan tol yang dibangun belakangan akan memiliki masa 

pengembalian yang lebih pendek, karena masa konsesi dihitung tetap sejak segmen 

jalan tol yang pertama dioperasikan. Bisnis jalan tol sebagai regulated industry 

tidak memberikan keleluasaan kepada investor untuk menentukan tarif tol kepada 

pengguna secara sepihak. 

Berbekal latar belakang dan juga rumusan masalah di atas, ada dua hal 

penting yang hendak diungkap dalam penelitian ini, yaitu:  

 

1. Pada rasio leverage berapakah struktur modal proyek jalan tol yang 

dibangun secara bertahap mencapai level optimal? dan;  

2. Apa upaya yang harus dilakukan untuk menjamin pendanaan proyek jalan 

tol di Indonesia? 
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Tujuan Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian 

di atas, yaitu: 

1. Menganalisis struktur modal optimal proyek jalan tol yang dibangun 

secara bertahap; 

2. Menentukan upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin pendanaan 

proyek jalan tol. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat secara langsung bagi investor jalan tol dalam 

menyusun kebijakan pendanaan. Investor dapat menentukan porsi pinjaman dan 

porsi ekuitas yang optimum dalam suatu stuktur modal sebuah proyek jalan tol, 

secara khusus untuk ruas tol yang dibangun secara bertahap. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada sebuah badan usaha jalan tol (BUJT) yang 

mengusahakan satu ruas jalan tol di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pembangunan 

dilakukan secara bertahap yang dibagi menjadi empat tahap konstruksi. Saat 

penelitian ini dilakukan segmen tahap pertama dan kedua sudah selesai dibangun 

dan dioperasikan, sehingga sudah menghasilkan pendapatan tol. Komposisi 

pendanaan untuk dua ruas tersebut adalah 30 persen ekuitas dan 70 persen kredit 

investasi. Konstruksi tahap ketiga dalam tahap persiapan pembangunan sedangkan 

tahap keempat masih dalam kajian kelayakan.  

Pemodelan keuangan menggunakan data realisasi sampai dengan tahun 2014, 

kemudian terhitung dari tahun 2015 sampai akhir konsesi menggunakan data 

proyeksi. Asumsi inflasi pada tahun proyeksi adalah 7 persen per tahun sesuai 

angka yang disepakati dalam perjanjian dengan pemerintah dan 3 – 4 persen 

merujuk sasaran yang dikeluarkan BI (akan dilakukan dua simulasi untuk asumsi 

inflasi). Penelitian terbatas untuk menentukan struktur modal investasi 

pembangunan tahap ketiga yang akan dikonstruksi dalam waktu dekat. Perhitungan 

profitabilitas dan kelayakan proyek merupakan gabungan investasi segmen satu, 

dua dan tiga (bundling). Untuk segmen keempat, karena masih dalam kajian 

kelayakan, maka tidak dimasukkan dalam permodelan. 

BUJT merupakan perusahaan patungan yang bersifat privat. Mayoritas 

sahamnya dimiliki BUMN jalan tol yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sejak tahun 2007. Modal ekuitas badan usaha bersumber dari setoran modal 

pemegang saham, sedangkan modal utang berasal dari fasilitas kredit sindikasi 

perbankan. Sebagai catatan, belum ada regulasi dari pemerintah yang mensyaratkan 

level ekuitas minimum untuk proyek KPS infrastruktur jalan tol. 




