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Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya untuk membangun 
dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan 
menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang 
panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh 
pada 2024.
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Ruas Jalan Tol Trans Sumatera 
(JTTS) telah beroperasi sepanjang 
738 kilometer. Secara umum, proyek 
JTTS memiliki kelayakan finansial 
yang rendah. Namun, terdapat 
the bigger why di balik keputusan 
Pemerintah. Pembangunan JTTS 
yang meningkatkan konektivitas 
lokal akan mempersingkat waktu 
tempuh perjalanan di Sumatera, 
menyerap jutaan tenaga kerja 
selama masa konsesi, meningkatkan 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB), 
hingga memberikan efek pengganda 
(multiplier effect) terhadap 
perekonomian nasional.

Sebagai   wujud   dukungan   
Pemerintah   terhadap pembangunan 
JTTS, Pemerintah menetapkan 
alokasi pembiayaan investasi dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Misalnya, pada tahun 
2022, PT Hutama Karya (Persero) 
telah memperoleh Penyertaan Modal 
Negara (PMN) sebesar Rp31,35 triliun 
untuk melaksanakan penugasan 
Pemerintah terkait konstruksi JTTS. 
Di sisi lain, Lembaga Manajemen 
Aset Negara (LMAN) mengalokasikan 

Investasi Pemerintah yang Prudent 
dan Pertumbuhan Ekonomi

sebesar Rp20,4 triliun dari Rp28,84 
triliun yang diterima LMAN selama 
tahun 2022 untuk pendanaan 
pengadaan lahan JTTS. 

Sepanjang tahun 2022, Pemerintah 
telah merealisasikan pembiayaan 
investasi sebesar total Rp133,73 triliun 
yang digunakan untuk mendukung 
investasi Pemerintah di berbagai 
klaster dan kewajiban penjaminan. 
Dari sejumlah Rp133,73 triliun tersebut, 
sebesar Rp132,6 triliun merupakan 
pencairan atas alokasi pembiayaan 
investasi di berbagai klaster dan 
sebesar Rp1,13 triliun merupakan 
realisasi kewajiban penjaminan. 
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“Pemerintah melakukan pencairan 
anggaran pembiayaan investasi 
sebesar Rp133,73 triliun sepanjang 
tahun 2022”

Penulis:
Monika Yulando Putri,
Analis pada Direktorat KND
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Investasi klaster infrastruktur 
(termasuk alokasi pendanaan 
pengadaan tanah PSN oleh LMAN 
dan PMN pada PT Hutama Karya) 
memperoleh porsi terbesar yakni 
sebesar Rp97,11 triliun atau 73% dari 
total realisasi pembiayaan investasi. 
Lebih lanjut lagi, pencairan investasi 
klaster pendidikan tercatat sebesar 
Rp20 triliun, klaster perlindungan 
masyarakat sebesar  Rp3 triliun,   
klaster kerja sama internasional 
sebesar Rp2 triliun, dan investasi 
pemerintah lainnya sebesar Rp10,48 
triliun yang digunakan untuk PMN 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
sebesar Rp7,5 triliun, PMN pada 
Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk sebesar Rp2,48 triliun, dan PMN 
pada Bank Tanah sebesar Rp500 
miliar. Luasnya klaster pembiayaan 
investasi menunjukkan dukungan 
Pemerintah yang tersebar di berbagai 
sektor strategis.

Dukungan Pemerintah tentu tidak 
serta merta diberikan. Terdapat 
tata kelola yang ketat yang menjadi 
pedoman DJKN selaku PPA BUN 
999.03 dalam mengawal alokasi BA 
BUN 999.03 Pengelolaan Investasi 
Pemerintah. PMK Nomor 218/
PMK.06/2020 (PMK 218) tentang 
Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan 
Dana (IKD) Pengeluaran Bendahara 
Umum Negara Bagian Anggaran 
Pengelolaan Investasi Pemerintah 
menjadi panduan bagi DJKN untuk 
melaksanakan penilaian atas usulan 
pengeluaran pembiayaan investasi.
 
Secara umum, KPA BUN 
menyampaikan usulan IKD BUN 
kepada PPA BUN dhi. DJKN dengan 
disertai kajian pendukung dan 
dokumen lainnya. Penilaian atas 
usulan IKD BUN dilaksanakan oleh 
DJKN dengan menerapkan prinsip 
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, 
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dan transparansi. Selanjutnya, DJKN 
melakukan penilaian atas usulan IKD 
BUN dengan menganalisis berbagai 
aspek yang disesuaikan dengan profil 
penerima investasi (BUMN/Perseroan 
Terbatas/Lembaga/Badan Layanan 
Umum).

Misalnya, penilaian atas usulan IKD 
BUN pada BUMN/Perseroan Terbatas 
meliputi aspek urgensi, keuangan, 
legal, fiskal, dan ekonomi (untuk 
BUMN/Perseroan Terbatas). Selain 
itu, apabila usulan IKD tersebut 
dilakukan untuk pendanaan kegiatan 
yang berdampak pada lingkungan 
dan sosial, penilaian atas usulan 
juga meliputi aspek lingkungan dan 
sosial.  Selanjutnya DJKN melakukan 
kompilasi dan evaluasi terhadap 
hasil penilaian usulan IKD BUN 
sebelum disampaikan kepada Dirjen 
Anggaran. Tidak semua usulan IKD 
disetujui karena terdapat usulan 

IKD BUN yang ditolak atau dikurangi 
oleh DJKN sesuai dengan analisis 
komprehensif dengan berpedoman 
pada PMK 218 tersebut. 

Kajian PMN juga tak boleh disusun 
secara asal-asalan. Selain 
harus memenuhi persyaratan 
yang disebutkan dalam PMK 218, 
penyusunan kajian berpedoman 
pada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 
(PMK 146) tentang Penyusunan 
Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan 
Evaluasi Penyertaan Modal Negara 
pada Perusahaan Negara dan Badan 
Hukum Lainnya.  

PMK 146 juga mengatur agar para 
pimpinan penerima investasi untuk 
menyusun dan menandatangani 
kontrak kinerja manajemen yang 
memuat Indikator Kinerja Utama 
(IKU) terkait PMN pada tahun 
anggaran PMN dialokasikan. DJKN 
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juga melakukan monitoring dan 
evaluasi antara kajian, target capaian 
output dan outcome, serta realisasi 
penggunaan PMN.

Keputusan investasi Pemerintah yang 
direalisasikan melalui pencairan 
anggaran pembiayaan investasi 
bukanlah sekadar suntikan modal 
belaka. Sebagaimana disampaikan 
ekonom ternama John Maynard 
Keynes dalam buku ‘The General 
Theory of Employment, Interest, 
and Money’, keputusan ekonomi 
ditentukan keputusan rasional 
dan juga psikologis yang meliputi 
ekspektasi. Jika seorang investor 
memiliki anggapan bahwa resesi 
akan terjadi di depan, maka dia akan 
memutuskan untuk tidak melakukan 
investasi.

Dalam konteks pembiayaan investasi, 
keputusan rasional Pemerintah telah 
dilakukan melalui pengkajian usulan 
pembiayaan investasi secara hati-
hati dengan berpedoman pada PMK 
Nomor 118 dan PMK nomor 146, analisis 
kelayakan pencairan berdasarkan 
kinerja penerima investasi, urgensi, 
kondisi keuangan negara terkini, 
serta pengikatan target PMN melalui 
penetapan kontrak manajemen 
penerima investasi yang memuat IKU 
terkait PMN.  

Investasi Pemerintah adalah sebuah 
wujud optimisme Pemerintah 
bahwa Indonesia tak masuk jurang 
resesi di masa yang akan datang. 
Bahwa satu rupiah yang dikeluarkan 
untuk investasi akan memberikan 
dampak manfaat ekonomi dan 

atau sosial kepada masyarakat 
sehingga mampu menggerakkan 
pertumbuhan Indonesia.

Referensi:
Ada 738 Kilometer Jalan Tol 
Beroperasi di Sumatera, Ini 
Daftarnya | kompas.
Meski Dibangun Dengan Dana 
Jumbo, Ini Sederet Manfaat Jalan 
Tol Trans Sumatera | kumparan
Chatib Basri: Pesimisme Bisa 
Membuat Resesi Benar-benar 
Terjadi | Bisnis Tempo.co
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https://www.kompas.com/properti/read/2023/02/01/193000421/ada-738-kilometer-jalan-tol-beroperasi-di-sumatera-ini-daftarnya
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https://bisnis.tempo.co/read/1648455/chatib-basri-pesimisme-bisa-membuat-resesi-benar-benar-terjadi
https://bisnis.tempo.co/read/1648455/chatib-basri-pesimisme-bisa-membuat-resesi-benar-benar-terjadi
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TPPAS Legok Nangka
merupakan proyek pengelolaan sampah perkotaan berlokasi di Kabupaten 
Bandung dengan luas area 90 Ha dan kapasitas 1.853 – 2.131 ton/hari yang 
bersumber dari 6 (enam) kabupaten/kota yaitu, Kota Bandung, Kabupaten 
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang 
dan Kabupaten Garut. Lingkup proyek meliputi desai, konstruksi, pendanaan, 
pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah.
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Permasalahan sampah merupakan 
masalah klasik, kita sendiri 
mengalaminya dilingkungan kita 
sehari-hari, misalnya pemandangan 
sampah menumpuk dipinggir jalan 
dan tempat sampah yang penuh dan 
berbau. Jika tidak dikelola dengan 
baik hal tersebut dapat menjadi 
acaman saat ini dan bagi generasi 
mendatang. Sampah organik (food 
waste) misalnya, berdasarkan 
data UNEP Food Waste Index Report 
2021, Indonesia memproduksi 23-
48 juta ton tiap tahunnya. Dikutip 
dari Greeneration Foundation, 
sampah organik tersebut dapat 
menyebabkan peningkatan gas 
rumah kaca, pemborosan lahan, air 
bersih, dan energi. Gas metana yang 
dihasilkan dapat meningkatkan 
produksi gas rumah kaca yang 
jauh lebih berbahaya dari  CO2 
dan klorofluorokarbon (CFC) yang 
memicu peningkatan penyerapan 
radiasi inframerah dan kenaikan 
suhu bumi. 

Hal ini belum termasuk masalah 
lain yang timbul dari jenis sampah 
yang lain seperti sampah anorganik 
yang susah terurai dan terus 
mengkontaminasi ekosistem 
lingkungan dan laut sebagai salah 
satu penghasil sumber makanan kita, 
serta jenis sampah lainnya seperti 

Sampah Musnah, Masyarakat 
Sehat dan Lingkungan Terjaga

sampah fashion, sampah digital dan 
limbah berbahaya beracun (Limbah 
B3).

Mengatasi masalah sampah 
tidak cukup hanya dengan 
kemauan, tetapi perlu dukungan 
dan kolaborasi bersama antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Pusat. Pemerintah Daerah (secara 
kolektif/regional) yang diberikan 
otonomi dan wewenang untuk 
mengelola sampah perlu merubah 
cara pikir secara signifikan, dari 
awalnya hanya mengangkut dan 
menumpuk sampah pada fasilitas 
landfill menjadi memusnahkan 
sampah. Pemusnahan sampah pun 
dilakukan dengan cara yang paling 
sedikit memberikan dampak negatif 
terhadap lingkungan, sehingga 
diharapkan tidak menimbulkan 
permasalahan baru bagi lingkungan 
dan sosial. 

Sedangkan, Pemerintah Pusat 
dapat memberikan dukungan baik 
dukungan fisik, maupun instrumen 
untuk mendukung kemitraan dengan 
swasta. Salah satu pengusahaan 
dan kolaborasi yang baik terdapat 
pada proyek pengelolaan sampah 
regional Legok Nangka (“Proyek”). 
Proyek tersebut akan melayani 
pemusnahan sampah bagi 6 Kab/
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Kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu 
Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. 
Sumedang, Kota Cimahi, Kab. 
Bandung Barat, dan Kab. Garut 
dengan kapasitas pemusnahan 
sampah 1.800 ton per hari dan akan 
memberikan pelayanan kepada ± 
12,5 juta penduduk pada wilayah 
tersebut (data BPS Tahun 2023).

Dukungan   Pemerintah      Pusat   t erhadap 
Proyek diantara dari Kementerian 
PUPR berupa dukungan fasilitas dasar 
dan fasilitas pembuangan hasil 
pembakaran sampah, sedangkan 

dari Kementerian Kuangan berupa 
Project Development Facility yaitu 
penyiapan dokumen kajian sampai 
dengan pendampingan transaksi/
lelang, dukungan kelayakan berupa 
Viability Gap Fund, serta penjaminan 
Pemerintah yang dilaksankan oleh PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia 
(Persero)/PT PII. PT PII sebagai Special 
Mission Vehicle dari Kementerian 
Keuangan melaksanakan mandat 
penjaminan Pemerintah yang dalam 
prosesnya selalu end to end, dari sejak 
tahapan awal proyek memberikan 
capacity building, memberikan 
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dukungan konsultasi penjaminan, 
melakukan proses appraisal dan 
structuring, serta monitoring proyek 
sesuai dengan Operations Manual 
perusahaan. Tahapan tersebut 
bertujuan menumbuhkan ekosistem 
kreatif pembiayaan bagi Pemerintah 
dan penjaminan diberikan untuk 
meningkatkan bankabilty dan 
sustainabilty proyek. 

PT PII didirikan dan dimampukan 
kepasitas keuangannya melalui 
Penanaman Modal Pemerintah/
PMN dari Kementerian Keuangan. 
Berdasarkan Laporan Penggunaan 
Tambahan PMN PT PII Triwulan II 
tahun 2022, PT PII telah diberikan 
PMN sebesar Rp9,1 triliun yang 
dimanfaatkan sebagai kapasitas 
penjaminan guna mendukung bisnis 
utama Perseroan sebagai penyedia 
penjaminan pemerintah di bidang 
infrastruktur. Dalam pemanfaatan 
PMN sebagai kapasitas penjaminan 
atas proyek-proyek infrastruktur 
hingga Triwulan IV Tahun 2022, PT PII 
telah memberikan penjaminan atas 
41 proyek dengan estimasi nilai proyek 
mencapai Rp470 triliun dan estimasi 
maksimum eksposur sebesar Rp86,1 
triliun, dimana 33 proyek di antaranya 
telah efektif dijamin. 

Proyek pengeloaan sampah regional 
Legok Nangka telah mendapat 
persetujuan penjaminan dari PT PII dan 
ditargetkan dapat ditandatangani 
perjanjian kerjasama dan perjanjian 
penjaminan pada tahun 2023. Dengan 
PMN, PT PII dapat menjamin proyek 
tersebut dan keberlangsungan 
proyek dapat terus terjaga  dan 

manfaat  proyek akan terus 
dapat dinikmati oleh masyarakat. 
Kehadiran Proyek bagi masyarakat 
sangat bermanfaat, antara lain akan 
meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat, mempertahankan 
ekosistem lingkungan yang bersih,  
dan menciptkan lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat. Bagi Pemerintah 
Daerah Jawa Barat, kehadiran Proyek 
merupakan loncatan cara pikir 
dan cara kerja dalam mengelola 
sampah dan meningkatkan kualitas 
penggunaan anggaran daerah 
dengan kemitraan yang berbasis 
kinerja. Selain itu, akan terjadi suatu 
peningkatan kapasitas dan transfer 
knowledge bagi sebagai unit 
pengelola sampah di Jawa Barat.

Pemberian   PMN bagi   PT   PII      
merupakan hal yang penting. 
Secara khusus, manfaat dari 
pemberian/tambahan PMN yang 
diterima adalah sebagai berikut: 
a) memperkuat kemampuan dan 
kapasitas PT PII dalam melakukan 
penjaminan proyek-proyek 
infrastruktur yang bermanfaat 
bagi masyarakat Indonesia; b) 
meningkatkan keyakinan untuk 
menarik investasi Badan Usaha pada 
proyek infrastruktur; c) meningkatkan 
fleksibilitas dan akses pasar bagi PT 
PII dalam bekerjasama dengan pihak 
Lembaga Keuangan Internasional 
atau lainnya dalam melakukan 
penjaminan bersama; dan d) 
sebagai pemenuhan Anggaran 
Dasar yang telah direncanakan 
untuk mengoptimalkan fungsi PT PII 
sebagai BUPI.
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Media Kekayaan Negara adalah buletin resmi 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan yang diterbitkan oleh
DIrektorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Media KN Newsletter dapat diunduh
melalui tautan: bit.ly/mediakekayaannegara

Alamat Redaksi:
Subdirektorat Hubungan Masyarakat
Gd. Syafruddin Prawiranegara II Lantai 7 Utara, 
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat
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