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Bikin Tol Akses Pelabuhan Patimban, RI Mau Pinjam Uang ke Jepang 

  

https://finance.detik.com 

 

Pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat mengalami 

kendala dalam masalah pembiayaan proyeknya. Alhasil, opsi meminjam uang dari Jepang 

akan dipertimbangkan. 

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan badan usaha yang 

memprakarsai jalan tol ini kemungkinan akan kesulitan untuk membiayai pembangunannya. 

"Memang ini ada hambatan kemampuan finansial dari badan usaha yang belum 

mendukung," kata Hedy dalam public expose Pelabuhan Patimban, Kamis (7/1/2021). 

Solusi yang kemungkinan besar akan dipertimbangkan untuk Patimban adalah menempuh 

opsi pembiayaan pembangunan proyek jalan tol dengan pinjaman uang dari pihak Jepang. 

Hal itu akan dilakukan melalui lembaga JICA1. 

"Jadi kemarin kami izin pak Menhub kita koordinasi ke JICA untuk kemungkinan opsi 

dengan loan JICA, dan pelaksananya Kementerian PUPR. Lalu nanti, dilelangkan 

operasionalnya," ujar Hedy. 

Hedy menjelaskan pihaknya akan membangun jalan tol sepanjang 37 km. Investasinya 

kurang lebih akan sebesar Rp 7 triliun, atau tepatnya Rp 6,94 triliun. "Jadi ini akan 

direncanakan bangun jalan tol, panjangnya 37 km. Saat ini statusnya sudah selesai FS-nya, 

investasi sekitar Rp 7 triliun," ujar Hedy. 

Dalam paparan Hedy, dijelaskan nilai investasi tepatnya Rp 6,94 triliun, dengan total biaya 

konstruksi sebesar Rp 5,07 triliun. Rencananya, tarif yang akan dipatok sebesar Rp 1.700 

per km, dengan total kecepatan rata-rata kendaraan 100 km/jam. 

Jalan tol untuk akses Patimban ini akan diprakarsai konsorsium2 yang terdiri dari badan 

usaha jalan tol swasta dan BUMN. Mulai dari PT Jasa Marga, PT Surya Semesta Internusa, 

PT Daya Mulia Turangga, dan PT Jasa Sarana. 

                                                             
1 Jica.go.jp, The Japan International Cooperation Agency (JICA) is advancing its activities around the pillars of 

a field-oriented approach, human security, and enhanced effectiveness, efficiency, and speed. JICA merupakan 
adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara 
berkembang. Lembaga ini berada di bawah kekuasan Departemen Luar Negeri dan didirikan pada Agustus 
1974. Lembaga ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama internasional antara Jepang dengan 
negara-negara lain 
2 Konsorsium atau yang biasa di kenal dengan Joint Operation (non integrated system/non-

administrative/bukan badan hukum) adalah suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu 
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Hedy menjelaskan jalan tol akses Pelabuhan Patimban akan dibangun tersambung dengan 

tol Cikopo-Palimanan aliad Cipali. Pintu masuknya ada di KM 89. 

"Trasenya itu mulai dari KM 89 di Cipali, kemudian nanti exit di dua titik. Jadi di ujungnya 

ada junction," ujar Hedy. 

Hedy mengatakan selama belum ada jalan tol, akses ke Pelabuhan Patimban akan tetap 

menggunakan jalan nasional, yaitu Jalan Pantura. Oleh karena itu, pihak Hedy akan 

melakukan preservasi di beberapa jalan nasional sepanjang Jalan Pantura untuk memastikan 

kualitas jalannya. Di tahun 2020 pihaknya mengeluarkan anggaran Rp 85,85 miliar dan di 

tahun ini pihaknya menyiapkan Rp 81,51 miliar untuk preservasi Jalan Pantura. 

"Sebelum tol dibangun, kita fokuskan kondisi jalan nasional di Pantura yang saat ini jadi 

tumpuan. Kita pastikan kondisinya bisa baik untuk ke Pelabuhan Patimban," ujar Hedy. 

Sementara itu, menurut Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dengan akses yang ada 

sekarang, menuju Patimban dari beberapa kota besar yang mengelilinginya tidak butuh 

waktu hingga dua jam. Untuk truk kontainer kemungkinan paling lama hanya tiga jam. 

"Kalau dari Jakarta, Bandung, atau Cirebon, ke Pelabuhan Patimban hanya dicapai kurang 

dari dua jam, tentu kalau truk besar kargo bisa sekitar 3 jam lah. Pelabuhan ini lokasinya di 

tengah Jakarta, Cirebon, dan Bandung, ini triangle strategis," ujar Agus dalam acara yang 

sama. 

Agus menjelaskan akses mudah menuju Pelabuhan Patimban, bagi pengguna jalan tol 

Jakarta-Cikampek akan keluar menuju jalan nasional Pantura di Gerbang Tol Dawuan. Dari 

gerbang tol menuju ke jalan Pantura jaraknya sekitar 4 km. 

"Jadi kalau di jalan tol dari Jakarta atau Bandung, keluar dekat Cikampek, di situ ada 

Gerbang Tol Dawuan. Dari sana keluar, jalan 4 km menuju ke Pantura," papar Agus. 

Kemudian telusuri jalan Pantura hingga menuju gerbang masuk jalan akses Pelabuhan 

Patimban di daerah Subang. Dari gerbang jalan akses akan melewati jalan sepanjang 8 km 

menuju pelabuhan. 

"Kemudian dari Pantura, masuk ke access road, itu sudah ada jalan khusus ke Patimban. 

Semua sudah siap, jadi dari jalan Pantura ke dalam pelabuhan ada 8 km," ujar Agus. 

Lebih jauh, Agus juga memaparkan Pelabuhan Patimban letaknya tak jauh dari beberapa 

infrastruktur pendukung lainnya, misalnya saja ke Bandara Kertajati. Dalam paparannya 

dari Pelabuhan Patimban ke Bandara Kertajati cuma butuh waktu kurang lebih dua jam, 

dengan jarak 98,7 km. 

"Dari Bandara Kertajati nggak jauh juga. Jadi lokasinya ini premium, ini akan berikan 

kesempatan investor memanfaatkan kelebihannya," kata Agus. 

 

                                                             
pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama–
sama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah di tentukan dalam perjanjian/ kesepakatan Para Pihak (Pasal 

1320 jo.1338 KUHPerdata) 
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Catatan: 

Rencana peminjaman uang dari Jepang untuk pembiayaan pembangunan jalan tol 

Patimban, merupakan praktik pinjaman luar negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (untuk selanjutnya disebut “PP Pinjaman 

Luar Negeri dan Penerimaan Hibah”) yang dimaksud pinjaman luar negeri adalah setiap 

pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri 

yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang 

harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pasal 7 ayat (1) PP Pinjaman Luar 

Negeri dan Penerimaan Hibah menyatakan bahwa Pinjaman Luar Negeri 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; dan/atau 

f. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Pelabuhan Patimban dan juga jalan tol menuju Pelabuhan Patimban merupakan salah 

satu proyek strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No 109 Tahun 2020 

tentang Prubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau 

program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha 

yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Dalam rangka pembangunan dan pengusahaan jalan tol terdapat kewajiban untuk 

membuat kajian studi kelayakan/Feasibility Study. Hasil Studi Kelayakan/Feasibility Study 

juga menjadi salah satu dasar pelelangan proyek pembangunan jalan tol. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, 

mengatur terkait studi kelayakan antara lain sebagai berikut: 
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- Pasal 13 

(1) Rencana ruas jalan tol sebagai bagian dari jaringan jalan tol ditentukan berdasarkan 

hasil prastudi kelayakan terhadap ruas-ruas yang tertera dalam rencana umum 

jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).  

(2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan Analisa 

kelayakan yang terdiri dari analisa sosial ekonomi, analisa proyeksi lalu lintas, 

pemilihan koridor jalan tol, dan analisa perkiraan biaya konstruksi serta analisa 

kelayakan ekonomi.  

(3) Berdasarkan hasil prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri 

menetapkan rencana ruas jalan tol. 

- Pasal 25  

(1) Studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan proyek dari aspek 

teknis, ekonomi dan finansial serta lingkungan.   

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mecakup analisa sosial 

ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, penyusuan desain awal, analisa 

perkiraan biaya konstruksi,  analisa kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial.  

(3) Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup kegiatan pengkajian dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi 

akibat adanya rencana kegiatan pembangunan jalan tol.  

(4) Hasil kegiatan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam proses pelelangan. 


