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ABSTRACT 

Laporan itu ditujukan sebagai studi dan bahan pertimbangan yang ditujukan untuk 

kepentingan Walikota Bandung, SKPD terkait dan Aparat Pemerintah Kota Bandung 

terkait rencana PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) untuk membangun Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gedebage yang sudah dibuat studi kelayakannya oleh 

LPPM ITB. Penulis merupakan tenaga ahli di bidang manajemen keuangan dan investasi 

yang ditunjuk oleh Walikota Bandung dimana laporan ini sudah dipresentasikan pada 

bulan Januari 2008 di hadapan Walikota Bandung dan SKPD terkait. Laporan ini 

mengkaji kelayakan aspek finansial PLTSa Gedebage ditinjau dari segi pendanaan dan 

likuiditas, analisis investasi termasuk kajian biaya, modal kerja dan tingkat 

pengembalian modal serta aspek bisnis dan operasional termasuk analisis manajemen 

resiko Dari kajian ini disimpulkan bahwa BRIL mengandalkan lebih banyak hutang 

daripada modal, hal ini menyebabkan kondisi perusahaan merugi dari tahun ke dua 

sampai tahun ke sembilan, dikarenakan tingginya biaya bunga dan cicilan pokok 

pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman berada di atas tingkat Internal Rate of return 

(IRR), sehingga proyek ini kurang atraktif, BRIL mempunyai potensi untuk mengalami 

kebangkrutan atau financial distress berdasarkan analisis Z Score, Laba Ditahan 

memiliki saldo negatif selama beberapa tahun yang membahayakan kelangsungan hidup 

perusahaan Jika proyek ini hendak ingin tetap dilanjutkan maka BRIL perlu 

memperbanyak lagi komposisi modal sendirinya untuk mendapatkan struktur permodalan 

yang efisien., BRIL perlu menegosiasikan cost of financing, mendapatkan suku bunga 

kredit yang harus dibawah IRR agar proyek ini menjadi feasible dan untuk menghindari 

financial distress, BRIL perlu menambah modal dan membuat laba ditahan tidak terlau 

negatif 

Kata Kunci: PLTSa, Pendanaan, Likuiditas, Analisis Investasi, Modal Kerja, Tingkat 

Pengembalian Modal 
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1. PENDAHULUAN 

 

Dalam proyek PLTSa Gedebage yang ditawarkan BRIL ini akan dilihat kajian finansial 

yang mempunyai ruang lingkup seperti dipaparkan di bawah ini: 
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Di dalam review proposal dari BRIL ini perlu dilakukan 3 analisis utama, pertama dari 

segi pendanaan (financing) dan likuiditas, pendanaan merupakan hal yang terpenting, 

karena dari sini terlihat kesiapaan BRIL sebagai investor dalam masalah bagaimana 

proyek PLTsa ini didanai, likuiditas atau kelancaran kas lebih melihat peran BRIL 

sebagai Operator, bagaimana BRIL menyediakan dana kas untuk membiayai seluruh 

kegiatan operasionalnya. Selanjutnya analisis investasi akan membahas biaya teknologi 

dan infrastruktur yang akan dibangun, analisis ini tidak kalah penting mengingat besarnya 

dana yang dibutuhkan antara 360-400 milyar rupiah dan lamanya proyek ini yang untuk 

periode pertama saja akan berlangsung selama 20 tahun juga akan dibahas berapa tingkat 

keuntungan yang diproyeksikan akan diperoleh BRIL dari proyek PLTSa ini. Setelah 

melihat aspek investasi, analisis bisnis dan operasional akan dilakukan melihat 

bagaimana BRIL mendapatkan penghasilan untuk menutup biaya biaya demi mencetak 

laba bersih. Dalam tahapan analisis pendanaan-likuiditas, investasi dan bisnis-operasional 

akan juga diidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi selama tahapan proses proyek 

ini berlangsung.    

 

2. ANALISIS PENDANAAN DAN LIKUIDITAS 

Di dalam analisis ini, akan dibahas kelayakan keuangan dari segi pendanaan, karena 

project ini membutuhkan biaya yang cukup besar yaitu 360-400 Milyar rupiah, sehingga 

perlu dilihat apakah BRIL mempunyai capital dan sumber dana yang cukup. Likuiditas 

perusahaan pun perlu dilihat sejauh mana kas yang diciptakan dari profit perusahaan dan 

modal yang dimiliki cukup kuat untuk menjalankan proyek PLTSa secara 

berkesinambungan (sustainability) 

 

 

Analisis Financing 
dan Likuiditas 

Analisis Investasi Analisis Bisnis dan 
Operasional 

Analisis 
Manajemen Resiko 
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2.1 Cost of Financing 

Pendanaan proyek ini sebagian besar mempergunakan hutang jangka panjang,adapun 

data yang didapat memiliki perbedaan sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Hutang Jangka Pamjamg Proyek PLTSa Gedebage 

 Kajian FS LPPM ITB Proposal BRIL 

Hutang Jangka Panjang Rp. 204.456.000.000,- Rp. 301.461.000.000,- 
 

Terlihat bahwa jumlah hutang naik sebesar kurang lebih 97 milyar rupiah, naik 47 %. 

Pinjaman ini mempunyai bunga pinjaman: 14 %/tahun effective dengan grace period 

atau masa penangguhan selama 1 tahun. BRIL kemudian harus melunasi bunga dan 

pokok pinjaman dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun. 

Dari tinjauan proposal, terlihat bahwa effective rate untuk hutang sebesar 301,46 

Milyar tersebut adalah 12.78 %, dimana BRIL harus membayar bunga sebesar 38,527 

Milyar rupiah/tahun. Tampaknya terdapat scheme baloon payment dimana hutang dan 

bunga semakin membesar di akhir periode (kecuali untuk bunga dari fasilitas IDC) di 

sini menunjukkan adanya prinsip penangguhan pembayaran yang baik, semakin 

membesar menuju akhir periode tahun ke-8. Total pembayaran pokok pinjaman dan 

bunga selama delapan tahun menjadi 504.147.000.000 rupiah (atau 72,021 milyar 

rupiah setiap tahunnya).      

Walaupun ada penurunan effective rate dari 14 % menjadi 13 % (kurang lebih 

12.78%), namun ada yang perlu diperhatikan: 1. BRIL harus menjelaskan 

mengapa terjadi kenaikan pokok pinjaman yang signifikan dibandingkan dengan 

apa yang sudah direkomendasikan oleh team dari LPPM ITB, 2. Apakah 

mungkin BRIL menegosiasikan lagi tingkat bunga untuk diturunkan lagi paling 

tidak sebisa mungkin dibawah atau sama dengan tingkat minimal IRR (internal 

rate of return)  
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2.2 Debt to Equity Ratio 

 

Kajian ini melihat rasio perbandingan antara modal sendiri yang dimiliki dengan BRIL 

dengan hutang yang dipinjam. Penggunaan hutang yang berlebihan akan 

membahayakan kelangsungan hidup perusahaan karena makin besar hutang yang 

digunakan maka makin besar pula beban bunga yang dibayarkan, perlu 

diperbandingkan antara pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan bunga bank 

yang dibayarkan seharunsya pertumbuhan pendapatan lebih besar daripada 

pertumbuhan biaya bunga bank. 

Tabel di bawah memperlihatkan bahwa komposisi pendanaan yang dihitung oleh 

LPPM ITB adalah 37 % modal dan 63 % hutang sedangkan BRIL lebih agresif 

meningkatkan rasio hutang terhadap modal yaitu 29 % modal dan 72 % hutang, 

kenaikan ini disebabkan besarnya nilai incinerator yang harganya meningkat, sehingga 

nilai hutang pun bertambah besar, menyebabkan naiknya rasio hutang terhadap modal 

dengan kenaikan dari 63 % menjadi 72 % atau naik sebesar 9 %   
 

Tabel 2 Komposisi Hutang dan Modal Proyek PLTSa Gedebage 

  Hutang   %   Ekuitas/Modal   %   Total  

Perhitungan 
LPPM ITB 

      
204,456,000,000  

 
63.00% 

      
120,092,000,000  

 
37.00% 

 
324,548,000,000  

Perhitungan 
Proposal 
BRIL 

      
301,461,000,000  

 
71.51% 

      
120,092,000,000*  

 
28.49% 

 
421,553,000,000  

 modal dianggap sama mengikuti LPPM karena BRIL tidak menyediakan data dalam perhitungan 

proposalnya. 
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Gambar 1 Rasio Hutang dan Modal, Pendapatan, Bunga dan Pembayaran Cicilan 
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Jika dihitung pertumbuhan pendapatan, pembayaran bunga dan pembayaran cicilan, 

maka akan terlihat bahwa BRIL melakukan penangguhan pembayaran cicilan dengan 

fasilitas grace period dan balloon payment tetapi bunga mempunyai pertumbuhan 

negative karena besarnya bunga yang harus dibayar dan akan mengecil sampai akhir 

periode. Pertumbuhan bunga tidak pernah berada di atas berada di atas pertumbuhan 

pendapatan.  
 

BRIL terlihat sudah baik dalam melakukan strategi pengelolaan dana beserta 

pembayaran bunga dan cicilannya dengan menggunakan fasilitas grace period 

dan balloon payment untuk dimana pembayaran kewajiban sebisa mungkin 

ditangguhkan dan di roll over ke periode berikutnya sampai perusahaan benar-

benar sehat dan siap untuk membayar seluruh kewajibannya namun demikian 

dari tahun 2013 ke tahun 2014, perusahaan mengalami fase pertumbuhan 

pendapatan yaitu kenaikan sebesar 30 % akibat kenaikan tipping fee dan 

penjualan listrik, maka tahun ini merupakan tahun yang beresiko sebab kenaikan 

pertumbuhan 30 % merupakan angka yang perlu dikaji ulang apakah realistis 

atau tidak disesuaikan dengan daya beli, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

 

   2.3 BRIL Financial Performance 

Analisis yang dipakai adalah melihat tingkat profitabilitas atau keuntungan yang 

diciptakan BRIL dalam menjalankan PLTSa dan melihat indicator keuangan lainnya 

yang berkaitan dengan kinerja BRIL terutama masalah likuiditas karena likuiditas yang 

tinggi dan sehat memberikan tingkat kepercayaan yang baik bukan hanya bagi BRIL 

tetapi juga bagi kreditor, masyarakat, dan Pemerintah Kota Bandung. Dalam kajian ini 

yang dipakai adalah indicator kesehatan keuangan dan potensi kebangkrutan dari 

Robert Altman yang mempergunakan analisis Z score, dengan rumus: 

   Z = (1.2 * X1) + (1.4 * X2) + (3.3 * X3) + (0.6 * X4) + ( 1.0 * X5)  

Dimana : 

X1 = WC/TA WC = Working Capital = Current Asset-

Current Liabilities 

Rasio ini melihat likuiditas 

asset terhadap keseluruhan 
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TA = Total Assets asset yang ada dalam 

perusahaan 

RE = Retained Earnings (Laba Ditahan) X2 = RE/TA 

TA = Total Assets 

Rasio ini memperlihatkan 

kekuatan pendapatan 

terhadap total aset 

EBIT = Laba sebelum pajak dan bunga X3 = EBIT/TA 

TA = Total Assets 

Rasio ini melihat efisiensi 

yang diciptakan asset dalam 

mencetak pendapatan 

MC = Nilai pasar dari ekuitas X4 = MC/TL 

TL = Total Liabilities (Kewajiban) 

Mengkaji perbandingan 

antara modal/ekuitas 

dengan kewajiban 

S = Sales X5 = S/TA 

TA = Total Assets 

Mengukur turnover sales 

dari keseluruhan asset 

 

Jika perusahaan memiliki skor lebih besar daripada 3, perusahaan mempunyai keadaan 

keuangan yang sehat, jika mempunyai skor antara 1.8 sampai dengan 3, perusahaan 

mempunyai potensi untuk mengalami kesulitas usaha. Jika kurang dari 1.8 perusahaan ini 

mempunyai potensi untuk mengalami kebangkrutan usaha 
 

Data diperoleh dari studi FS yang sudah dilakukan LPPM ITB dengan perolehan score 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Z Score untuk Proyek PLTSa Gedebage 

 

Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ZScore  0.87   1.29   1.19   1.11   0.99   1.25   1.30   1.40   1.47   1.61  
Batas 
Sehat 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
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Gambar 2 Grafik Z Score Proyek PLTSa Gedebage 

 

Dari perhitungan yang dipaparkan dan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

BRIL setiap tahunnya mempunyai tingkat score dibawah 3, terbawah adalah 0.87 dan 

tertinggi 1.61, bahkan lebih kecil dari skor 1.8, sehingga dapat disimpulkan bahwa BRIL 

mempunyai potensi untuk mengalami kebangkrutan atau financial distress disebabkan 

beberapa faktor: 1. Total hutang yang sangat besar, 2. Tingkat Modal yang tidak pernah 

bertambah, 3. Kemampuan laba ditahan sangat lemah. Laba ditahan dapat berfungsi 

untuk mengcover seluruh resiko yang bersifat contingencies/kontijensi jika ada dan laba 

ditahan juga berfungsi untuk mengembangkan ekspansi dan investasi perusahaan, terlihat 

dari tahun ke 2 sampai tahun ke 9, laba ditahan memgalami loss dan penurunan secara 

signifikan hal ini disebabkan besarnya biaya bunga dan pokok pinjaman yang harus 

ditanggung oleh BRIL sehingga jika tidak ada back up pendanaan yang kuat BRIL 

berpotensi untuk kolaps atau tutup usaha, 4. pendapatan dan sales BRIL tidak dapat 

tumbuh secara signifikan karena tipping fee dan penjualan listrik mempunyai tarif tetap 

yang hanya bisa direvisi secara permanent setiap tiga atau lima tahun sehingga BRIL 

tidak dapat mengatur tarif dan volume (volume sampah pun tergantung dari kesiapan PD 

Kebersihan untuk mengirim sampahnya setiap bulan dengan maksimal kapasitas 500 

samapi dengan 700 ton per hari, tetapi PD Kebersihan mempunyai jumlah armada yang 

belum optimal dan terbatas). Pendapatan yang tarifnya akan bergantung pada keputusan 

Pemerintah dan DPRD serta naiknya biaya-biaya yang tidak mungkin dihindari akan 

Batas Minimal Tingkat Kesehatan Perusahaan 
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menyebabkan BRIL berpotensi mengalami kerugian usaha, terlebih disebabkan beratnya 

beban investasi, biaya bunga dan keadaan laba ditahan yang negative sehingga berpotensi 

untuk mengalami kebangkrutan/rugi usaha atau financial distress 
 

3. ANALISIS INVESTASI 

Proyek PLTSa ini akan berlangsung selama 20 tahun,sehingga perlu dilihat aspek 

kelayakan investasinya 

   Analisis Biaya Infrastruktur dan Peralatan 

Proyek ini menggunakan incinerator dengan pengatur emisi otomatis dikarenakan 

sempitnya lahan yang tersedia, namun demikian perlu dikaji ulang apakah incenerator 

yang dipilih BRIL merupakan alternatif yang efisien dan tepat guna dibandingkan dengan 

beberapa alternatif yang tersedia di pasaran 

Adapun alternatif yang tersedia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Alternatif Biaya Modal PLTSa Gedebage 

A B C D E

Basic
Hangzhou

Boiler
Keppel Seghers

Boiler
Beijing
Group

Proposal
PT BRIL

Sistem Investasi Lisensi Turnkey Investor, DBOOT Turnkey Turnkey
Jenis Sampah Sampah Kota Sampah Kota Sampah Kota Sampah Kota Sampah Kota
Kapasitas, Ton/hari 1200 500 500 500 700
Kandungan Air 60% 60% 30% n/a n/a
Output Listrik Gross, MW 10 7 8 12 12
Biaya Investasi diluar Lahan, Rp 660,000,000,000 217,999,908,000 567,000,000,000 293,400,000,000 344,675,880,000
Nilai Investasi per Ton sampah, Rp 550,000,000        435,999,816        1,134,000,000     586,800,000        492,394,114            
Nilai Investasi per Mwe Output, Rp 66,000,000,000   31,142,844,000   70,875,000,000   24,450,000,000   28,722,990,000       
   * Asumsi 1 Chinese Yuan sama dengan Rp. 1200,-   
 

Berdasarkan pengamatan, sama dengan kesimpulan dari LPPM ITB, secara nilai investasi 

yang paling murah adalah dari Hangzhou Boiler yang menawarkan harga kurang lebih 

218 Milyar rupiah dengan output listrik 7 MW, sedangkan Beijing Group dengan 

kapasitas produksi sampah yang sama (500 ton/hari) dengan Hangzhou Boiler, dianggap 

terlalu optimistik karena menghasilkan output listrik yang lebih besar dengan kapasitas 

12 MW, walaupun nilai investasi per outputnya menjadi yang paling murah yaitu, Rp. 

24.450.000.000 per MW. Namun demikian, rekomendasi yang diajukan LPPM 

tampaknya berbeda dengan proposal dari BRIL, terlihat dalam kolom E diatas, proposal 
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yang ditawarkan BRIL lebih mirip dengan yang diajukan oleh Beijing Group, BRIL di 

dalam proposalnya tidak menyebutkan dari vendor mana diperolehnya incinerator 

tersebut hanya terlihat bahwa kapasitas sampah maksimum bisa mencapai 700 metrik 

ton/hari dengan biaya investasi yang lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh 

Hangzhou dan Beijing Group.  

Yang perlu diperhatikan adalah: 1. BRIL harus dapat menjelaskan dari vendor 

mana, incinerator itu diperoleh, 2. Apakah vendor tersebut sudah memiliki 

pengalaman yang cukup dalam memproduksi incinerator, 3. BRIL juga harus 

menjelaskan mengapa teknologi yang diajukan dalam proposalnya berbeda dengan 

beberapa teknologi yang sudah direkomendasikan oleh LPPM ITB terutama dari 

Hangzhou Boiler yang dianggap lebih realistis.  

Yang kedua, perlu dikaji ulang oleh BRIL bahwa proposal yang diajukan akan menekan 

biaya investasi dari total 391.776.000.000 menjadi Rp. 360.000.000.000, namun 

demikian perhitungan kembali dari proposal yang diajukan BRIL adalah Rp. 

433.613.375.000 jauh berbeda dengan jumlah yang dicantumkan oleh BRIL di dalam 

proposalnya. Investasi peralatan sebesar 359.037.375.000 dihitung dari cost equipment 

CNY 271.703.100, Transformer 20/6kV beserta connectionnya sebesar CNY 12.900.000 

dan ongkos technical guidance untuk percobaan 6 bulan sebesar 2.626.800.seluruh biaya 

ini kemudian dengan dikalikan dengan kurs Rp. 1.250,- untuk satu CNY. 

 

Tabel 5 Deskripsi Biaya Investasi Proyek PLTSa Gedebage 

Deskripsi Rupiah %

Investasi Peralatan 359,037,375,000            82.80%
Investasi Bangunan
Bangunan Sipil+Jalan+Waste Water 38,076,000,000              8.78%
Lahan 20,000,000,000              4.61%
Tanah Kosong Untuk Ash 2,500,000,000                0.58%
Transmisi Listrik 2,000,000,000                0.46%
Pengolahan Lindi 3,000,000,000                0.69%
Biaya Persiapan (Survey, AMDAL, FS, Izin) 2,000,000,000                0.46%
Contigency 5,000,000,000                1.15%
Modal Kerja Operasional 2,000,000,000                0.46%

Total Investasi 433,613,375,000             
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BRIL harus menjelaskan perbedaan perhitungan jumlah yang diinvestasikan, 

terutama menjelaskan darimana penghematan menjadi Rp.360 Milyar tersebut 

dapat dicapai, detail analisis dan perhitungan secara seksama perlu kembali 

dilakukan  

 

   3.1 Analisis Modal Kerja 

Penggunaan dana dalam melaksanakan modal kerja akan dilihat melalui analisis     

keuangan, karena modal kerja ini bersifat cepat dibandingkan investasi peralatan maka 

sebaiknya pun di danai dari modal atau hutang lancar 

Dari data yang disajikan team LPPM ITB didapatkan bahwa seluruh modal kerja 

mempunyai saldo yang positif karena BRIL selalu mempunyai modal kerja bersih yang 

positif (net working capital). Dari tahun ke 2 sampai tahun ke 9, BRIL terlihat tidak 

mempunyai kewajiban lancar karena pendanaan aktiva lancar didanai oleh hutang 

jangka panjang.   

 

Tabel 6 Modal Kerja Proyek PLTSa Gedebage   

 
    
  3.2  Analisis Tingkat Pengembalian Modal 

Return atau tingkat keuntungan akan dikaji apakah bagi proyek PLTSa ini masih 

memberikan tingkat keuntungan yang atraktif bagi pengelola jika dibandingkan dengan 

tingkat pengembalian yang ada untuk pasar aset keuangan seperti deposito, obligasi 

ataupun pasar saham. Seharusnya return bagi proyek ini lebih tinggi dari tingkat suku 

bunga deposito, obligasi maupun rata-rata return saham, karena proyek ini mempunyai 

tingkat resiko yang cukup tinggi 
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Tabel 7 Analisis Tingkat Pengembalian Modal  
 

 
 

 

Simulasi yang sudah diharapkan memperlihatikan bahwa secara metode net present 

value (NPV) proyek ini menghasilkan hasil yang positif artinya proyek bisa dijalankan 

dengan payback yanf cukup lama 15-16 tahun. IRR berada di range 11 – 13 %, return 

ini lebih besar dari tabungan, suku bunga deposito bahkan obligasi pemerintah namun 

masalah timbul jika membandingkan return ini dengan tingkat suku bunga kredit efektif 

yaitu 14 % artinya biaya bunga kredit mempunyai rate yang lebih besar daripada IRR, 

sehingga proyek ini menjadi kurang atraktif. 
 

Untuk membuat proyek ini menjadi menarik, manajemen BRIL perlu 

menegosiasikan dan mendapatkan suku bunga kredit efektif menjadi rate 

dibawah IRR yaitu 10 % ke bawah per tahunnya, sedangkan alternatif lain 

seperti meningkatkan tipping fee dan tarif dasar listrik cenderung agak sukar 

untuk dilakukan karena kenaikan harga tersebut harus melibatkan unsur 

pemerintah dan DPR yang prosesnya tidaklah mudah   

     

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika dilakukan penghitungan pertumbuhan 

fundamental perusahaan dengan rumus retention rate dikalikan dengan return on 

investment (dimana retention rate adalah retained earnings dibagi dengan net income). 

Dari data diperoleh perhitungan bahwa dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke 

sembilan perusahaan mengalami pertumbuhan negatif secara signifikan, walaupun dari 

tahun ke enam ke tahun berikutnya mengalami perbaikan pertumbuhan yang positif.  

 

 

Parameter IRR NPV Payback
Kondisi Normal 11.92% 66,322,000,000        15 tahun 6 bulan
Biaya Investasi turun 10 % 13.21% 103,499,000,000      14 tahun 4 bulan
Biaya Investasi naik 10 % 11.11% 40,299,000,000        16 tahun 3 bulan
Tipping Fee turun 5 % 11.29% 44,302,000,000        16 tahun
Tipping Fee naik 10 % 13.16% 110,364,000,000      14 tahun 5 bulan
Bunga Bank 12 %/tahun 12.68% 92,075,000,000        14 tahun 8 bulan
Bunga Bank 15.5 %/tahun 11.81% 63,256,000,000        15 tahun 8 bulan
Penjualan Listrik turun 10 % 11.22% 42,100,000,000        16 tahun 1 bulan
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Tabel 8 Pertumbuhan Proyek PLTSa Gedebage 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Pertumbuhan Proyek PLTSa Gedebage 

Pertumbuhan yang negatif disebabkan karena saldo negatif laba ditahan yang ditimbulkan 

karena besarnya biaya bunga yang ditanggung, BRIL perlu menyiapkan cadangan 

modal untuk menutup jika terjadi aspek kontijensi untuk mengantisipasi kesulitan 

keuangan dan potensi kepailitan mengingat proyek ini mempunyai resiko yang 

cukup tinggi, sebaikya laba ditahan pun jangan dibiarkan mempunyai saldo yang 

negative 

 
4. ANALISIS BISNIS DAN OPERASIONAL 

Pengembalian return yang cukup akan dihasilkan dari selisih antara pendapatan yang 

diterima dikurangi seluruh biaya dan kewajiban yang ditanggung BRIL, sehingga analisis 

keuangan day-to-day dengan mempertimbangkan aspek operasional teknis mutlak 

diperlukan 

Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Laba Ditahan Tahun Lalu -          4,882.00   (4,951.00)   (17,466.00) (29,502.00) (44,396.00) (37,569.00) (32,431.00) (19,088.00) 13,825.00  
Laba Ditahan Tahun Berjalan 4,882.00  (4,951.00) (17,466.00) (29,502.00) (44,396.00) (37,569.00) (32,431.00) (19,088.00) 13,825.00   46,738.00  
Total Retained Earnings 4,882.00  (69.00)      (22,417.00) (46,968.00) (73,898.00) (81,965.00) (70,000.00) (51,519.00) (5,263.00)   60,563.00  
Total Laba Bersih 4,882.00  (9,834.00) (12,515.00) (12,036.00) (14,894.00) 6,827.00     5,138.00     13,343.00   32,913.00   32,913.00  
Retention Rate 100.00% 0.70% 179.12% 390.23% 496.16% -1200.60% -1362.40% -386.11% -15.99% 184.01%
Return on Investment 2.36% -4.41% -5.12% -4.48% -5.02% 2.07% 1.40% 3.33% 7.78% 7.78%
Fundamental Growth 2.36% -0.03% -9.17% -17.48% -24.91% -24.85% -19.07% -12.86% -1.24% 14.32%
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   4.1 Analisis Pendapatan Operasional 

4.1.1 Tipping Fee 
Pendapatan operasional akan dihasilkan dari klaim volume sampah yang sudah dikelola 

kepada Pemerintah Kota Bandung atau disebut dengan tipping fee, selain itu juga 

diperoleh dari hasil penjualan konversi sampah menjadi energi listrik kepada PLN. 

Perlu dilihat apakah tarif tipping fee dan penjualan listrik kepada PLN dihasilkan 

dengan tarif yang wajar dan sesuai dengan proyeksi yang sudah diberikan. 

Yang sudah dijalankan adalah tipping fee untuk Sarimukti dengan jumlah sebesar Rp. 

298.000,- per ton, jumah ini didapat dari biaya operasional pengangkutan Rp. 

54.385.000.000,- untuk mengelola sampah dengan kapasitas 500 ton per hari selama 

satu tahun, atau secara matematis: 

tonRp
hariharixton

/000.298.
365/500
000.000.385.54

     

 

Menurut LPPM ITB, asumsi dasar inilah yang kemudian menjadi penetapan tarif untuk 

PLTSa Gedebage, sama Rp.298.000/ton dengan asumsi Rp. 240.000/ton untuk biaya 

operasional pemusnahan sampah dan biaya angkutan sebesar Rp. 58.000/ton 
 

Adapun BRIL dalam proposalnya mencantumkan Rp. 51.300.000.000/tahun untuk 

tipping fee atau sebesar Rp. 281.100,- per ton nya dengan perhitungan: 

tonRp
hariharixton

/096.281.
365/500
000.000.300.51

  

    

Dari jumlah Rp. 281.100,-, BRIL meminta PD Kebersihan membayar Rp. 285.000,- atau 

sekitar Rp. 4000,- lebih mahal. 
 

Walaupun tipping fee PLTSa Gedebage lebih murah daripada Sarimukti karena ongkos 

transportasi yang ditekan dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat, namun dua 

masalah timbul dalam penetapan tipping fee ini.  
 

Masalah pertama adalah perhitungan tipping fee ini didasarkan pada biaya pengolahan 

sampah di Sarimukti dengan penyesuaian ongkos transportasi yang lebih murah, namun 

terlihat bahwa Sarimukti memiliki metode penanganan yang berbeda yaitu composting 
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sedangkan PLTSa Gedebage memakai incinerator. Masalah kedua, adalah persepsi dari 

masyarakat, incinerator adalah investasi besar dan mahal sehingga berujung pada 

besarnya retribusi sampah bagi masyarakat, masyarakat akan bertanya mengapa BRIL 

dan pemerintah menetapkan tarif yang begitu mahal. 

 

Tabel 9 Tipping Fee di Beberapa TPA 

  System Tipping Fee Keterangan 

Bantar 
Gebang 

Sanitary 
Landfill Rp. 60.070/ton 

 
Diusulkan Menjadi Rp. 99.000/ton 

Ditolak Pemprov DKI Jaya 

Gedebage Incinerator Rp. 285.000/ton PD Kebersihan harus membayar 51,3 Milyar per tahun 

Sarimukti 
Open Dumping 
Composting Rp. 298.197/ton Biaya Operasional 54,385 Milyar karena ongkos transportasi 

 

Dari tabel terlihat bahwa teknologi sanitary landfill mempunyai biaya yang murah yaitu 

Rp.60.000/ton, Patriot Bangkit selaku pengelola mengajukan kenaikan tipping fee 

menjadi Rp. 99.000/ton namun masih ditolak Pemprov DKI Jaya, karena praktek 

pengelolaan dan infrastruktur yang belum terkelola dengan baik. Incinerator dengan 

konsep waste to energy memiliki biaya investasi tinggi, konsekuensinya adalah tipping 

fee pun akan lebih mahal dari open dumping, sanitary landfill dan composting. Persepsi 

penggunaan teknologi yang berbeda ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. 
 

Dasar penetapan pengajuan tipping fee Rp. 285.000 perlu dijelaskan oleh BRIL, dalam 

hal ini perlu dijelaskan biaya operasional pengolahan sampah/ton apabila menggunakan 

konsep incinerator dan waste to energy (wte). Perhitungan tipping fee tidak bisa 

disamakan dengan Sarimukti karena penggunaan teknologi yang berbeda. Setelah BRIL 

mempresentasikan biaya operasional sampah/ton maka Pemerintah atau BPKP 

sebaiknya melihat dengan perbandingan kepada negara-negara lain yang memiliki 

incinerator atau wte, mengkaji apakah tarif yang dikenakan BRIL itu realistis atau 

tidak. 

BRIL dan PD Kebersihan juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarkat untuk 

menjelaskan penggunaan incinerator dan wte ini dan dampaknya terhadap tipping fee 

dan retribusi sampah. 
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4.1.2 Penjualan Listrik kepada PLN  

Produksi listrik yang realistis dengan kapasitas produksi sampah sebesar 500 ton/hari 

adalah menghasilkan listrik dengan kapasitas 7 MW atau 7000 Kw. Dengan pemakaian 

internal sebesar 1 MW maka rata-rata listrik yang dapat dijual kepada PLN adalah 6 

MW dengan potensi pendapatan per tahun adalah sebesar: (diasumsikan 1 tahun = 8000 

jam kerja untuk memproduksi listrik) 

90% x 6000 Kw x 8000 jam x Rp.550/kwh = Rp. 23.760.000.000,- 

Potensi pendapatan listrik per tahun adalah sebesar Rp. 23.760.000.000,-. Tarif Rp. 

550/kwh dinilai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PLN dengan asumsi 

akan naik 30 % per 5 tahun.  

Potensi pendapatan sebesar Rp. 23,76 milyar ini berbeda dengan perhitungan yang 

diajukan BRIL yaitu sebesar Rp. 40,32 Milyar atau lebih optimistis.Rp. 40,32 Milyar 

ini diperkirakan setara dengan penjualan listrik 10 MW sedangkan LPPM ITB 

mengasumsikan 6 MW 
     

BRIL perlu menjelaskan perbedaan potensi pendapatan yang lebih optimistis ini, 

apakah karena BRIL mempunyai perkiraan produksi listrik menjadi 12 MW bukan 7 

MW. Namun demikian, perlu ditelaah lebih lanjut apakah kapasitas sampah 500 

ton/hari akan memproduksi listrik sebesar 12 MW, apakah perhitungan ini menjadi 

realistis?    

 

    4.2 Analisis Pendapatan Non Operasional 

Karena Bandung, Indonesia merupakan bagian dari non-Annex I Countries, sesuai 

dengan aturan Kyoto Protocol dibawah United Nations Forum Convention for Climate 

Change (UNFCCC), maka sebenarnya proyek ini berhak mendapatkan kompensasi dari 

pengurangan/reduksi emisi karbon yang sebenarnya merupakan tambahan pendapatan 

bagi BRIL, jika ini dikelola dengan benar sebenarnya tarif tipping fee sebenarnya bisa 

dikurangi berdasarkan negosiasi antara pihak BRIL dan PD Kebersihan 
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Gambar 4 Grafik harga karbon kredit 

 

BRIL mempunyai potensi untuk menerima kompensasi pengurangan emisi karbon dan 

metan apabila BRIL mempertimbangkan proyek PLTSa ini sebagai bagian dari 

program Clean Development Mechanism (CDM). 
 

Saat ini pengurangan emisi karbon dan gas metan sudah diperdagangkan di EU ETS 

dengan harga yang fluktuatif seperti diperlihatkan pada tabel di atas. PLTSa Gedebage 

mempunyai potensi untuk mendapatkan CER (Certified on Emmission Reduction) dari 

gas metan. LPPM ITB memproyeksikan bahwa PLTSa Gedebage mempunyai potensi 

300.000-306.600 ton CO2 eq/tahun dari metan, dengan asumsi minimal 1 CO2   eq atau 

1 CER dijual dengan harga US$ 5/CER,maka dalam setahun BRIL mempunyai potensi 

pendapatan sebesar: 

300.000 x US$ 5 x Rp. 9.000,- = Rp. 13.500.000.000,- (jumlah ini belum dipotong 

biaya brokerage fee atau profit sharing dengan pihak ketiga yang mengurus 

administrasi dan penjualan CER ini). Jika diasumsikan pihak ketiga ini mengharapkan 

30 % profit sharing,maka pendapatan bersih BRIL dalam CER menjadi 70 % x 

13.500.000.000 = Rp. 9.450.000.000,-. Jumlah 9,45 Milyar rupiah ini memberikan 

kontribusi pendapatan yang signifikan yaitu minimal sebesar 11.18 % dari total 

pendapatan 
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Tabel 10 Peta Potensi Pendapatan BRIL 

Pendapatan Jumlah Rupiah % Kontribusi 

Tipping Fee Rp. 51.300.000.000,- 60.70 % 

Penjualan Listrik Rp. 23.760.000.000,- 28.12 % 

CER Rp.   9.450.000.000,- 11.18 % 

Total Pendapatan Rp. 84.510.000.000,- 100 % 
 

BRIL sebaiknya mengakomodasi potensi pendapatan dari CER atau pengurangan 

emisi karbon ini karena mempunyai kontribusi yang signifikan. Sebelum 

konstruksi dimulai, sebaiknya BRIL mempertimbangkan bahwa PLTSa 

Gedebage akan dibangun melalui mekanisme pembangunan bersih atau Clean 

Development Mechanism (CDM). BRIL perlu melakukan kontak dengan pihak ke 

tiga yang biasa melakukan CDM atau CER seperti investment banking di bidang 

CER/CDM atau konsultan. Di Indonesia sekarang ini sudah banyak investment 

banking/konsultan/developer yang bergerak di bidang CDM/CER. Mereka akan 

membantu BRIL dalam mempersiapkan PDD/Project Design Documentation, 

Registrasi, Validasi, Monitoring sampai tahap penjualan CER untuk 

mendapatkan kompensasi yang dapat diakui sebagai pendapatan bagi BRIL   

 

4.3 Analisis Biaya 

Biaya-biaya yang sudah diajukan BRIL akan diteliti ulang apakah sudah wajar dan 

apakah semua biaya yang berkaitan dengan operasi teksnis PLTSa sudah diidentifikasi 

dan dihitung karena pembengkakan biaya yang berlebihan seharusnya dapat dihindari 

karena akan memberikan dampak pada penurunan profitabilitas BRIL dan jika sampai 

BRIL tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai operator PLTSa hal ini 

akan merugikan Pemerintah dan masyarakat Kota Bandung. 
 

Dari proposal yang diajukan BRIL, biaya-biaya ini hanya dikategorikan secara garis 

besar yaitu Beban Pokok Penjualan, Beban Operasi dan Beban Lain-lain. 

 

Sebaiknya Beban-beban dan biaya yang ada, keseluruhannya dijelaskan dan 

dihitung secara detail mencakup Biaya Investasi dan Biaya Operasional 
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4.3.1 Biaya Investasi 

- Biaya Pembelian Incinerator 

- Biaya Transmisi Listrik 

- Biaya Installation, Commisioning dan Konsultan/Tenaga Ahli (Biaya persiapan) 

- Biaya Pembelian Lahan 

- Biaya Pembelian lahan untuk pengolahan fly ash, bottim dan boiler 

- Biaya transmisi dan distribusi listrik 

- Biaya Jalan Masuk 

- Biaya pembangunan jembatan timbang 

- Biaya Sosialisasi dan Kampanye Lingkungan 

- Modal Kerja 

- Biaya pengolahan air limbah 

- Biaya pengolahan water treatment dari Boiler 

- Biaya tak terduga dan kontijensi (Contigency) 
 

4.3.2 Biaya Operasional 

- Biaya Pembelian Air Baku 

- Biaya BBM untuk auxliary burner 

- Biaya Spareparts 

- Biaya Asuransi 

- Biaya Repair dan Maintenance/Perbaikan dan Perawatan 

- Biaya Pengolahan Fly Ash dan Bottom Ash 

- Biaya monitoring pencemaran 

- Biaya Pengolahan air boiler dan air limbah 

- Biaya Pembelian bahan-bahan kimia 

- Biaya Pembelian Gas-gas proses 

- Gaji dan Upah 

- Overhead Kantor 

- Biaya Representasi 

- Marketing Fee 
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Dari analisis biaya, akan terlihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BRIL, efek penciptaan 

lapangan kerja, apakah BRIL akan memonitor dan mengelola limbah secara baik dan 

benar serta apakah BRIL mempertimbangkan dan menghitung biaya kontijensi. 
 

BRIL perlu membuat analisis komponen beban dan biaya secara detail dan 

menyeluruh jangan sampai ada biaya-biaya yang belum diperhitungkan karena 

nantinya akan mempengaruhi profitabilitas dan kinerja BRIL. Perhitungan secara 

detail ini akan menjadi panduan untuk memperbandingkan kinerja keuangan 

BRIL setiap tahunnya apakah beroperasi dan mengeluarkan biaya sesuai dengan 

anggaran, di bawah atau di atas anggaran yang sudah dibuat sebelumnya 
 

4.4 Analisis Kelayakan Bisnis 

Secara entitas, bisnis PLTSa Gedebage ini tidak terlepas dari eksternalitas dalam hal ini 

PD Kebersihan sebagai provider sampah ke TPA Gedebage perlu dilihat apakah PD 

Kebersihan betul-betul mampu menyediakan sampah dengan volume 500 ton/hari. 
 

Berdasarkan pemantauan, sebenarnya kota Bandung mempunyai sampah dengan volume 

2500 ton/hari permasalahannya tidak semua sampah terangkut. Sampah yang terangkut 

hanya berkisar di level 500 -800 ton/hari. Asumsi yang paling aman dan konservatif 

adalah sebesar 500 ton per hari. Sehingga masih banyak sampah yang belum bisa 

terangkut secara optimal 
 

Idealnya untuk mengangkut sampah dengan kapasitas optimal, PD Kebersihan 

memerlukan 140 sampai 150 truk pengangkut sampah/Dump Truck. Namun saat ini PD 

Kebersihan hanya mempunyai 77-80 truk yang dapat dioperasikan, masih kurang dari 

jumlah yang ideal. Sehingga wajar, jika kapasitas yang diangkut pun hanya 500 ton/hari 
 

Penyebab dari kurangnya jumlah armada truk pengangkut ini adalah dikarenakan PD 

Kebersihan masih kekurangan dana, dimana PD Kebersihan masih mengalami defisit. 

Defisit ini masih terjadi, salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pembayaran 

yaitu dari 400 ribu Kepala Keluarga (KK), tingkat pemenuhannya baru mencapai 50 % 

atau 200 ribu KK. Sehingga defisit masih saja terjadi di PD Kebersihan  
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Rencana BRIL ke depan untuk mengembangkan volume sampah dari 500 ton 

per hari menjadi 700 ton per hari, perlu juga mempertimbangkan kemampuan 

mitra utama BRIL yaitu PD Kebersihan. Volume sampah bisa ditingkatkan 

dengan meningkatkan jumlah armada truk dan mengoptimalkan 

penggunaanya. Oleh karena itu, BRIL bisa saja mempunyai inisiatif untuk 

membantu PD Kebersihan dalam meningkatkan jumlah armada truknya  

 

5. ANALISIS MANAJEMEN RESIKO 

 

Proyek PLTSa merupakan proyek yang dapat dikatakan beresiko tinggi dikarenakan 

besarnya dana yang dibutuhkan untuk membeli incinerator dan pembuatan 

infrastrukturnya, lama proyek selama 20 tahun dan proyek dengan konsep waste to 

energy ini merupakan pengalaman pertama untuk seluruh pihak. Resiko tinggi bukan 

berarti harus dihindari tetapi sejauh mana BRIL dapat memitigasi semua resiko yang 

akan muncul. Manajemen resiko merupakan hal yang terpenting, karena ada return, tentu 

saja ada resiko. 

5.1 Identifikasi Resiko 

Pengenalan atau identifikasi seluruh resiko yang mungkin muncul mutlak perlu 

diproyeksikan agar BRIL siap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. 

Resiko yang mungkin terjadi adalah: 

Tabel 11 Identifikasi Resiko 

Kegiatan Driver Tipe Resiko 

- Financial- Default Risk/BRIL 

tidak dapat membayar bunga dan 

cicilan jatuh tempo 

Kegiatan 

Pendanaan 

(Financing) 

Komposisi hutang yang lebih 

besar daripada hutang 

- Interest Rate Risk/Fluktuasi 

bunga yang berdampak kepada 

kinerja keuangan BRIL 



Review Aspek Finansial Proyek PLTSa BRIL 

Erman Arif Sumirat, SE MBuss (Finance), Ak 

Membengkaknya biaya 

investasi melebihi pendanaan 

yang sudah disediakan 

- Forecasting and Project 

Risk 

 

Membengkaknya biaya 

pembelian karena revisi harga 

diakibatkan menguatnya Yen 

China dan melemahnya 

rupiah 

- Foreign Exchange Risk/Resiko 

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang 

 

 

 

Kegiatan 

Investasi 

(Investment) 

Kesulitan Keuangan yang 

terjadi karena modal kerja 

dan biaya-biaya tidak dapat 

terbayarkan mengingat laba 

ditahan yang negatif 

- Liquidity Risk 

- Turunnya laba akibat 

kenaikan tipping fee tidak 

disetujui oleh PD Kebersihan 

- Business Risk 

- Jumlah sampah yang 

dikirim tidak mencapai 500 

ton/hari, ada opportunity loss 

- Business Risk 

- Turunnya laba akibat 

kenaikan tarif dasar listrik 

tidak disetujui oleh PLN  

- Business Risk 

Kegiatan Bisnis 

dan 

Operasional 

(Business and 

Operational) 

- PLN ataupun PD 

Kebersihan ataupun pihak ke 

tiga dalam penjualan CER, 

tidak dapat/lalai/terlambat 

dalam membayar 

kewajibannya terhadap BRIL 

- Credit Risk 
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- Turunnya potensi laba 

akibat menurunnya harga 

CER 

- Market Risk 

- Kecelakaan Kerja - People (Operational) Risk 

- Rusaknya peralatan - Process and Technology 

(Operational) Risk 

- Polusi dan Limbah - Operational Risk 

- Banyaknya pihak yang 

menolak proyek PLTSa 

Gedebage dan meminta 

tipping fee diturunkan 

- Socio Cultural Risk 

Pemerintah baru ataupun 

Legislatif meminta izin bagi 

BRIL dicabut atau digoyang 

- Political Risk 

Status Hukum dan Kontrak 

BRIL dengan PD Kebersihan 

dipertanyakan/digugat 

- Legal Risk 

       

      5.2 Penanganan Resiko 

Setelah  resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah bagaimana BRIL perlu 

melakukan pengelolaan resiko termasuk asuransi dan kontrol terhadap resiko  

Pada dasarnya mitigasi resiko ada empat cara yaitu 1. Risk Retention (Resiko di 

absorpsi atau diterima tanpa melakukan tindakan apapun, sebagai konsekuensi 

perusahaan harus menyediakan reserve atau cadangan yang biasanya diambil dari 

laba ditahan), 2. Risk Control (perusahaan melakukan kontrol terhadap resiko dengan 

melakukan program-program untuk meminimalisasi resiko, program ini tentu saja 

menimbulkan biaya operasional), 3. Risk Transfer (resiko ditransfer kepada pihak ke 

tiga seperti asuransi atau lembaga keuangan, risk transfer menimbulkan biaya seperti 

premi asuransi), 4. Risk Avoidance (resiko yang dihindari karena dampaknya terlalu 

membahayakan kinerja, profitabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan, 

menimbulkan catastrophic effect)      
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Tabel 12 Mitigasi Resiko 
Kegiatan Driver Tipe Resiko Mitigasi Resiko 

- Financial- Default 

Risk/BRIL tidak dapat 

membayar bunga dan cicilan 

jatuh tempo 

- BRIL harus 

menegosiasikan 

keringanan pembayaran 

hutang dan penurunan 

tingkat suku bunga yang 

lebih rendah, sebisa 

mungkin di bawah IRR 

(risk transfer by contract) 

Kegiatan 

Pendanaan 

(Financing) 

Komposisi hutang 

yang lebih besar 

daripada hutang 

- Interest Rate Risk/Fluktuasi 

bunga yang berdampak 

kepada kinerja keuangan 

BRIL 

- BRIL mengunci rate 

sebisa mungkin pada 

tingkat bunga yang 

disesuaikan dengan 

kinerja keuangan BRIL 

(risk transfer by contract) 

Membengkaknya 

biaya investasi 

melebihi pendanaan 

yang sudah 

disediakan 

- Forecasting and Project 

Risk 

 

- BRIL perlu melakukan 

due dilligence dan 

pemeriksaan detail pada 

harga penawaran yang 

ditawarkan. Price 

Quotation perlu 

dikonfirmasi ulang 

kepada pihak vendor 

karena quotaton harga 

sudah berubah dimana 

yang lama sudah 

kedaluarsa penawarannya 

(risk Control by Due 

Dilligence) 

Kegiatan 

Investasi 

(Investment) 

Membengkaknya 

biaya pembelian 

karena revisi harga 

diakibatkan 

menguatnya Yen 

China dan 

melemahnya rupiah 

- Foreign Exchange 

Risk/Resiko Fluktuasi Nilai 

Tukar Mata Uang 

 

 

 

- BRIL harus mengunci 

harga nilai tukar dengan 

vendor untuk menghindari 

resiko valas (risk transfer 

by contract), atau BRIL 

memakai jasa perbankan 

untuk melakukan hedging 
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atas pembelian/import 

(risk transfer by hedging) 

Kesulitan Keuangan 

yang terjadi karena 

modal kerja dan 

biaya-biaya tidak 

dapat terbayarkan 

mengingat laba 

ditahan yang negatif 

- Liquidity Risk - BRIL sebisa mungkin 

mendanai modal kerja 

dengan hutang jangka 

panjang (risk Control) 

- Apabila timbul masalah 

likuiditas maka BRIL 

harus meminta bantuan 

dari Group Usaha atau 

Hoding BRIL (risk 

transfer) 

- Turunnya laba 

akibat kenaikan 

tipping fee tidak 

disetujui oleh PD 

Kebersihan 

- Business Risk - BRIL harus 

menegosiasikan klausul 

kenaikan Tipping Fee 

dalam kontrak dengan PD 

Kebersihan disesuaikan 

dengan daya beli, tingkat 

ekonomi dan kinerja 

BRIL (risk transfer by 

contract) 

- Jumlah sampah 

yang dikirim tidak 

mencapai 500 

ton/hari, ada 

opportunity loss 

- Business Risk BRIL harus 

menegosiasikan klausul 

volume sampah yang 

harus dikirim oleh PD 

Kebersihan dalam suatu 

kontrak (risk transfer by 

contract) 

Kegiatan 

Bisnis dan 

Operasional 

(Business 

and 

Operational) 

- Turunnya laba 

akibat kenaikan tarif 

dasar listrik tidak 

disetujui oleh PLN  

- Business Risk BRIL harus 

menegosiasikan klausul 

kenaikan TDL dalam 

kontrak dengan PLN 

disesuaikan dengan daya 
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beli, tingkat ekonomi dan 

kinerja BRIL (risk 

transfer by contract) 

- PLN ataupun PD 

Kebersihan ataupun 

pihak ke tiga dalam 

penjualan CER, tidak 

dapat/lalai/terlambat 

dalam membayar 

kewajibannya 

terhadap BRIL 

- Credit Risk BRIL harus 

menegosiasikan klausul 

volume sampah, listrik 

dan CER minimal dalam 

suatu kontrak (risk 

transfer by contract) 

- Turunnya potensi 

laba akibat 

menurunnya harga 

CER 

- Market Risk BRIL harus 

menegosiasikan klausul 

harga CER minimal 

dalam suatu kontrak (risk 

transfer by contract) 

- Kecelakaan Kerja - People (Operational) Risk Asuransi (Risk Transfer 

by Insurance) 

- Rusaknya peralatan - Process and Technology 

(Operational) Risk 

Guarantee, perlu ada 

klausul service dan 

garansi antara BRIL 

dengan Vendor (Risk 

Transfer by Contract) 

Agar peralatan awet maka 

perlu diadakan perbaikan 

dan perawatan reguler 

(Risk Control by 

Monitoring) 

- Polusi dan Limbah - Operational Risk Limbah dan Polusi harus 

dikelola sesuai dengan 

aturan (Risk Control by 

Monitoring) agar 

kompetitif masalah ini 

dapat dioutsource ke 

pihak yang lebih ahli 

(Risk Transfer by 
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Subcontract) 

- Banyaknya pihak 

yang menolak proyek 

PLTSa Gedebage dan 

meminta tipping fee 

diturunkan 

- Socio Cultural Risk Mengadakan sosialisasi 

dan konsolidasi dibantu 

dengan pemerintah (Risk 

Control by Socialization), 

melibatkan masyarakat 

setempat lewat penciptaan 

lapangan kerja (Risk 

Control by 

Empowerment) 

Pemerintah baru 

ataupun Legislatif 

meminta izin bagi 

BRIL dicabut atau 

digoyang 

- Political Risk Resiko ini tidak dapat 

dikontrol karena 

eksternalitasnya tinggi 

(Risk Retention), resiko 

ini hanya dapat 

diminimalisir jika BRIL 

melakukan praktek 

penanganan sampah yang 

baik dan benar sesuai 

aturan 

Status Hukum dan 

Kontrak BRIL dengan 

PD Kebersihan 

dipertanyakan/digugat 

- Legal Risk Mitigasi resiko dengan 

melibatkan 

pengacara/lawyer dan 

notaris dalam setiap 

kontrak bisnis yang dibuat 

(Risk Control) 

 

5.3 Biaya Resiko 

Biaya resiko akan menilai kesiapan BRIL untuk menyediakan biaya dan modal untuk 

mengantisipasi dan mengatasi resiko-resiko yang berpotensi dan muncul di seluruh 

kegiatan operasional BRIL  

Dalam kaitannya dengan manajemen resiko, semua biaya inisebaiknya diidentifikasi 

dan dikuantifikasi semenjak dini oleh BRIL seperti Biaya sosialisasi, perawatan dan 

pergantian, asuransi, garansi dan penanganan hedging/kontrak dengan vendor 
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BRIL perlu menyiapkan proposal detail yang juga menghitung biaya-biaya yang 

berkaitan dengan manajemen resiko sebagai langkah preventif untuk 

mempersiapkan dana dengan segala resiko yang mungkin terjadi     

 

      6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 

1. BRIL mengandalkan lebih banyak hutang daripada modal, hal ini menyebabkan 

kondisi perusahaan merugi dari tahun ke dua sampai tahun ke sembilan, 

dikarenakan tingginya biaya bunga dan cicilan pokok pinjaman 

2. Tingkat suku bunga yang dipinjam dari lembaga keuangan/perbankan berada di 

atas tingkat Internal Rate of return (IRR), sehingga proyek ini kurang atraktif 

3. BRIL mempunyai potensi untuk mengalami kebangkrutan atau financial distress 

berdasarkan analisis Z Score 

4. Laba Ditahan memiliki saldo negatif selama beberapa tahun yang membahayakan 

kelangsungan hidup perusahaan 

5. Terdapat perbedaan antara proposal BRIL dengan rekomendasi LPPM mengenai 

total investasi yang diperlukan, teknologi incinerator dan penjualan output listrik. 

Khusus untuk aspek investasi peralatan BRIL menjanjikan penekanan biaya 

sampai Rp. 360 Milyar tetapi biaya apa saja yang dipangkas, tidak terlihat di 

dalam proposal 

6. Penetapan Tipping Fee berdasarkan metode penanganan sampah di Sarimukti 

7. Produksi Listrik bukan berdasarkan asumsi 500 metrik ton menghasilkan 7 MW 

listrik melainkan 12 MW   

 

6.2 Saran 

1. BRIL perlu memperbanyak lagi komposisi modal sendirinya untuk mendapatkan 

struktur permodalan yang efisien. Jika perlu, expose terhadap kesiapan dari group 

usaha yang menaungi BRIL perlu dijelaskan, kesiapan modal, cadangan modal 

dan back-up asset/collateral serta jaminan lainnya yang dianggap perlu supaya 

kelangsungan bisnis BRIL tetap terjamin 
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2. BRIL perlu menegosiasikan cost of financing, mendapatkan suku bunga kredit 

yang harus dibawah IRR agar proyek ini menjadi feasible 

3. Untuk menghindari financial distress, BRIL perlu menambah modal dan 

membuat laba ditahan tidak terlau negatif 

4.   Review pricing yang wajar dalam aktivitas investasi peralatan perlu dilakukan, 

apakah biaya investasi sudah memasukkan biaya-biaya lain seperti asuransi, 

technical guidance, technical support, installation and commisioning serta biaya 

transmisi dan distribusi listrik. Investasi yang dijanjikan dapat ditekan sampai Rp, 

360 Milyar pun harus dijelaskan secara detail. 

5. Asumsi penetapan tipping fee sebesar Rp, 285.000 perlu diperjelas, tidak bisa 

memakai perhitungan yang dikenakan untuk pengolahan sampah di TPA 

Sarimukti karena penggunaan teknologi yang jauh berbeda 

6. Produksi listrik dari 7 MW menjadi 12 MW dari kapasitas 500 ton/hari perlu 

diperjelas apakah realistis atau tidak 

7. Analisis dan jumlah biaya-biaya yang terjadi perlu dipaparkan secara mendetail 

untuk menghindari biaya-biaya yang belum teridentifikasi  

8. Potensi pendapatan dari pengurangan/reduksi emisi karbon atau CER perlu 

diupayakan. BRIL harus segera melakukan kontak dengan pihak ke tiga yang 

memberikan service untuk mendapatkan CER, karena akan meningkatkan 

kontribusi pendapatan secara signifikan yang nantinya akan membantu 

penyediaan saldo laba ditahan 

9. Volume sampah yang dikelola BRIL akan sangat terrpengaruh oleh kinerja PD 

Kebersihan dikarenakan jumlah angkutan armada yang belum optimal dan kondisi 

keuangan PD Kebersihan yang mengalami defisit serta masih kurangnya angka 

retribusi sampah. Sehingga BRIL perlu membantu dan berkoordinasi dengan PD 

Kebersihan, misalnya dengan ikut membantu meningkatkan jumlah armada truk 

pengangkut sampah 

10. Analisis Identifikasi, Mitigasi, dan Biaya dalam mengelola resiko termasuk 

penyediaan biaya kontijensi perlu dilakukan oleh BRIL untuk mengantisipasi 

setiap resiko yang mungkin terjadi    
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