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Sesi Paparan 
Presentasi disampaikan oleh Direktur Utama Desi Arryani, Direktur Keuangan Donny 
Arsal, AVP Investor Relations Lisye Octaviana, dan AVP Corporate Communication 
Dwimawan Heru, dengan moderator Mugi Bayu Pratama (Bursa Efek Indonesia/BEI). 
Pada kesempatan tersebut dipaparkan tentang perkembangan terkini PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk. 
 
Jasa Marga didirikan tahun 1978 untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol 
Jagorawi bahkan berperan sebagai regulator. Pada tahun 2004, fungsi regulator 
dikembalikan kepada Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sehingga 
Jasa Marga hanya membangun dan mengoperasikan Jalan Tol. Setelah itu, Jasa Marga 
mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 2007. Sampai dengan saat ini, Jasa Marga 
mengoperasikan 787,5 km dengan jumlah konsesi sebanyak 33 konsesi jalan tol dan 
ada beberapa konsesi jalan tol yang dimiliki Jasa Marga di wilayah Jawa Timur.  
 
Struktur Pemegang Saham Jasa Marga yaitu 70% Pemerintah dan 30% Publik. 
Pemerintah tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk melepas kepemilikan atas Jasa 
Marga. Bahkan ketika Jasa Marga mengeluarkan right issue di tahun 2016, Pemerintah 
tetap mempertahankan jumlah kepemilikan saham di Jasa Marga. Susunan Direksi Jasa 
Marga baru saja berubah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (RUPS LB) tanggal 05 September 2018. 
 
Industri jalan tol di Indonesia merupakan bisnis yang highly regulated, mulai dari 
penentuan konsesi sampai dengan penentuan tarif. Jasa Marga sebagai operator jalan 
tol harus melalui tender yang dilakukan oleh BPJT di bawah Kementerian PUPR untuk 
mendapatkan konsesi jalan tol. Siapapun dapat mengikuti tender karena bersifat 
terbuka. Pemenang ditentukan kepada yang mengajukan tarif terendah. Dua metode 
lain untuk mendapatkan konsesi adalah dengan cara akuisisi dan bertindak sebagai 
inisiator (mengajukan jaringan jalan tol ke BPJT yang tidak ada jaringannya). 
Berdasarkan peraturan, tarif juga disesuaikan sesuai inflasi setiap 2 tahun. Dalam hal 
akuisisi lahan, tahun 2016, UU yang ada sejak 2012 diimplementasi penuh, sehingga 
jadwal pengoperasian dapat lebih diprediksi. Selain itu, transaksi non tunai diberlakukan 
sejak tahun lalu. 
 
Saat ini, Jasa Marga memiliki konsesi sepanjang 1.527 km. Pada tahun-tahun 
sebelumnya, rata-rata penambahan jalan tol per tahun hanya sekitar 10 km, sedangkan 
tahun lalu Jasa Marga berhasil menambah panjang jalan sepanjang sekitar 88 km dan 
akan bertambah ± 200 km di tahun ini dan ± 300 km di tahun depan. Jasa Marga masih 
memimpin pangsa pasar sebesar 65% dari sisi panjang jalan tol beroperasi dan 80% 
dari sisi volume lalu lintas transaksi. Rating yang dimiliki oleh Jasa Marga menunjukkan 
bahwa secara fundamental dalam kondisi yang baik di tengah strategi pendanaan jalan 
tol yang sedang dilakukan secara masif. 
 
Pembangunan jalan tol yang dilakukan Jasa Marga sejalan dengan program 
Pemerintah, mengingat jalan tol merupakan program infrastruktur yang sangat 
dibutuhkan dengan kondisi agak tertinggal. Jasa Marga berkontribusi untuk mengejar 
ketertinggalan pembangunan di bidang jalan tol, dengan melipatkangandakan panjang 
jalan tol beroperasi dalam waktu 3 tahun sejak tahun 2015. Dengan demikian investasi 
yang harus dilakukan sangat besar. 
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Sebagian besar dari 33 konsesi ruas jalan tol yang dimiliki Jasa Marga akan beroperasi 
tahun 2019, hanya 2 konsesi ruas jalan tol yang akan beroperasi setelah 2019 (Jakarta 
- Cikampek Selatan dan Probolinggo - Banyuwangi). Ruas jalan tol yang termasuk ke 
dalam Trans Jawa ditargetkan dapat selesai di akhir tahun ini yang saat ini sebagian 
beroperasi dan sebagaian konstruksi. Selain investasi di bidang pembangunan jalan tol, 
Jasa Marga juga fokus untuk tetap menjaga dan meningkatkan pelayanan operasioanal 
jalan tol. Hal ini terbukti dari arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dinilai lancar dan 
pengguna jalan tol memberikan komentar positif tentang lama perjalanan yang semakin 
singkat.   
 
Secara umum program besar Jasa Marga yaitu: menyelesaikan pembangunan sehingga 
perlu pendanaan dan menjaga covenant; dan meningkatkan pelayanan lalu lintas dan 
transaksi jalan tol. Bahkan, sedang dilakukan kajian untuk penerapan free flow dari 
aspek teknologi mupun hukum. Dengan demikian, Jasa Marga terus berusaha untuk 
terus meningkatkan dan menjaga pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol. 
 
Dengan pertumbuhan aset hingga tiga kali lipat, maka Jasa Marga harus menjaga 
kondisi keuangan agar tetap solid sebelum harvest time. Sebelumnya, Jasa Marga 
mengandalkan eksisting kenaikan tarif berdasarkan CPI inflasi. Namun, saat ini Jasa 
Marga harus merubah pola dari dividend yield menjadi pertumbuhan EBITDA dengan 
karakteristik investasi yang bersifat jangka panjang.  
 
Jasa Marga melakukan berbagai alternatif pendanaan agar tidak hanya mengandalkan 
hutang dan untuk menjaga profitabilitas perusahaan. Beberapa alternatif pendanaan 
yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), investor membeli ekuitas Anak 
Perusahaan dalam waktu 5 tahun dan akan dibeli kembali Jasa Marga pada saat 
revenue sudah lebih balance. Jasa Marga juga mengganti bank loan di level Anak 
Perusahaan dari bunga floating menjadi fixed melalui Project Bond. Jasa Marga juga 
melakukan Sekuritisasi dengan menjual pendapatan 5 tahun ke depan. Jasa Marga juga 
mengeluarkan Komodo Bond, denominasi mata uang lokal (rupiah) yang ditawarkan ke 
pasar global.  
 
Karakteristik bisnis Jasa Marga memiliki risiko yang relatif rendah. Secara historis, 
pendapatan tidak pernah menurun secara siginifikan, bahkan pada saat krisis. Dengan 
kondisi yang sangat challenging, aset akan naik tiga kali lipat dengan kondisi tetap sehat, 
dan Jasa Marga dapat bertahan di masa heavy capex. Secara komersial tidak ada 
kekhawatiran sehingga dapat dimengerti mengapa produk Komodo Bond mencapai 4x 
over-subscribed.  
 
DER masih baik dengan secara konsolidasi di level 3,53 dengan interest bearing di level 
1,80 sehingga managable dengan pembangunan yang masif. Jasa Marga tetap kuat 
dalam kondisi yang berat. Fund raising dilakukan untuk menjaga kondisi pembangunan 
tetap stabil. Jasa Marga melakukan divestasi kepemilikan minoritas untuk memperkuat 
equitas dan untuk dana RDPT akan tercermin di laporan keuangan September. 
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Transkrip Sesi Tanya Jawab Presentasi Public Expose 
1.  Tanya (T) Nama: Antonius 
  Instansi: Investor Retail 
  1. Pandaan-Malang kapan beroperasi dan perkiraan tarif 

berapa? 

2. Trans Jawa dari Malang ke Jakarta total waktu dan biaya 
berapa? 

3. Mengapa konsesi baru Pandaan-Malang lebih mahal dari 
Surabaya-Gempol? 

 Jawab (J) Direktur Utama 
  1. Ruas dari Pandaan - Pakis I (Seksi 1-3) diharapkan operasi 

pada semester 1 tahun 2019, sedangkan di Seksi 4 dan 5 
pembebasan tanah belum selesai karena sudah mendekati 
kota Malang. Tarif belum final dan akan dihitung ulang, 
karena pada saat bidding dilakukan estimasi, dan tarif final 
akan dihitung kembali pada saat pembangunan selesai 
100%. 

2. Tergantung berbagai situasi dan kondisi, tetapi secara umum 
dengan jarak 1.000 km dan kecepatan 80 km/jam maka 
waktu tempuh adalah 8-10 jam. 

3. Selama 25 tahun tidak ada kenaikan tarif yang terjadwal 
karena belum ada regulasi yang mengatur. Sejak 2005, 
terdapat regulasi yang mengatur mengenai penyesuaian tarif 
setiap 2 tahun sekali. Selain itu, dahulu jalan tol banyak 
dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Sejak tahun 2005, pembangunan jalan tol 
melalui skema Public - Private Partnership (PPP) dan Jasa 
Marga menggunakan skema 30% ekuitas dan 70% pinjaman 
untuk pengusahaan konsensi jalan tol baru. Oleh sebab itu, 
konsensi baru lebih mahal dari konsensi jalan tol lama.  

   
2.  Tanya (T) Nama: Koko 
  Instansi: Investor Retail 
  1. Siapa buyer terbesar pertama dan kedua Komodo Bond? 

2. Apa Jasa Marga memiliki hutang dalam USD? 
 Jawab (J) Direktur Keuangan: 
  1. Komodo Bond telah oversubscribed 4x, maka dilakukan 

alokasi kepada setiap buyer. Banyak investor besar yang 
termasuk dalam daftar bond holder. Kemungkinan besar 
karena Jasa Marga issuer pertama sehingga membawa new 
asset class. 

2. Tidak ada. Komodo Bond merupakan obligasi 
berdenominasi rupiah yang diperdagangkan di pasar global. 
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3.  Tanya (T) Nama: Andreas 
  Instansi: Investor Retail 
  Mengapa sudah susah-susah membangun jalan tol malah 

dijual? 
 Jawab (J) Direktur Utama: 
  Mungkin yang dimaksud dijual adalah produk sekuritisasi. 

Namun, yang dijual bukan aset tetapi Jasa Marga menjual hak 
atas pendapatan tol Jagorawi sebesar Rp2 triliun untuk jangka 
waktu 5 tahun. 

   
  Direktur Keuangan: 
  Selain sekuritisasi, belum lama ini Jasa Marga juga 

mengeluarkan RDPT dimana sebesar 20% ekuitas Anak 
Perusahaan dibeli oleh investor melalui RDPT. Sebagian besar 
investor dalam RDPT ini yaitu financial institution yang tidak 
tertarik dengan operation hanya yield.  

   
4.  Tanya (T) Nama: Ari 
  Instansi: Investor Retail 
  Setelah divestasi di JLB, apa akan ada divestasi lain untuk 

menutupi hutang? 
 Jawab (J) Direktur Keuangan: 
  Jasa Marga melakukan divestasi untuk rebalancing capital 

structure dan menjaga profitabilitas Perseroan. Dana yang 
didapatkan dari alternatif pendanaan dapat menjaga rasio-rasio 
keuangan Perseroan tetap sehat. Ke depan, alternatif 
pendanaan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi Perseroan. 
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Transkrip Sesi Tanya Jawab Konferensi Pers 
1.  Tanya (T) Nama: Rendi  
  Instansi: Pelita Jatim 
  1. Seberapa besar laba yang akan dicapai di akhir tahun 2018?  

2. Apakah ada kendala dalam pembangunan Jalan Tol 
Pandaan – Malang? 

3. Bagaimana jadwal penyelesaian pembangunan Jalan Tol 
Probolinggo – Banyuwangi dan kendala-kendala yang 
dihadapi apa saja? 

   
 Jawab (J) Direktur Utama 
  1. Perseroan akan terus berusaha untuk mencapai hasil yang 

terbaik 
2. Secara umum kendala yang dihadapi dalam pembangunan 

jalan tol yaitu pembebasan tanah. Bahkan di era percepatan 
pembangunan ini, Perseroan tidak perlu menunggu 
pembebasan tanah mencapai 75% untuk mendapatkan dana 
pinjaman dari pihak perbankan karena Perseroan dapat 
menggunakan ekuitas dan dana pihak ketiga melalui metode 
Contractor Pre Finance (CPF) untuk tetap konstruksi. Untuk 
ruas jalan tol Pandaan – Malang, pembebasan tanah di seksi 
1-3 sudah sangat cepat dan target pengoperasian yaitu 
semester 1 tahun 2019. Sedangkan, pembebasan tanah di 
seksi 4-5 tidak mudah karena lokasi di dekat perkotaan. 
Namum, Perseroan mengusahakan untuk mengoperasikan 
seksi 1- 5 di tahun 2019 bahkan progress pembangunan 
jalan tol Pandaan – Malang hingga saat ini tidak terjadi 
keterlambatan. 

3. Jalan tol Probolinggo – Banyuwangi telah ditandatangani 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 29 
Desember 2017 dan telah ditentukan penetapan lokasi oleh 
Gubernur sehingga tahap selanjutnya yaitu pembebasan 
tanah yang sedang dilakukan. Diharapkan pada semester 1 
tahun 2019 sudah mulai konstruksi.      

  Direktur Keuangan 
  1. Dalam pembangunan yang masif ini, kinerja Perseroan dapat 

dilihat dari pertumbuhan EBITDA yang diharapkan akan 
tumbuh 10-15% per tahun dan EBITDA tersebut 
menggambarkan kinerja operasi Perseroan. Selain itu, 
pembangunan yang massif ini akan memberikan beban 
tambahan terhadap profit karena biaya bunga yang akan 
terus bertambah mengikuti pembangunan jalan tol.  
Siklus perusahaan yang sudah mature menjadikan 
perusahaan tidak fokus terhadap dividen yield tetapi capital 
gain dari kenaikan market cap. Market cap akan tumbuh 
dengan bertumbuhnya pendapatan hingga ditemukan 
keseimbangan yang baru.  
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2.  Tanya (T) Nama: Asti 
  Instansi: Investor Retail 
  Apakah akan ada right issue untuk pendanaan jalan tol di 

wilayah timur? 
   
 Jawab (J) Direktur Keuangan 
  Jalan tol di wilayah timur yang sedang pembangunan hanya 

jalan tol Manado – Bitung. Right issue akan dilakukan ketika 
kondisi ekuitas Perseroan sangat memerlukan dana. Namun, 
selama rasio pendanaan perseroan untuk pembangunan jalan 
tol masih bisa menggunakan 70% pinjaman dan 30% ekuitas 
maka Perseroan belum melakukan fund rising seperti right issue 
tetapi ketika rasio pendanaan berubah ada kemungkinan 
melakukan fund rising melalui ekuitas. Namun, fund rising tidak 
selalu melalui right issue tetapi bisa menjual beberapa anak 
perusahaan minoritas dengan harga jual lebih besar dari modal 
disetor seperti TMJ dan JLB. Selain itu, RDPT yang 
mengundang financial institution untuk berinvestasi berbentuk 
ekuitas di Anak Perusahaan Jalan Tol     

 


