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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

2.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

 Jasa Marga adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di 

bidang penyelenggara jasa jalan tol. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 

1978 setelah jalan tol pertama, yang menghubungkan Jakarta-Bogor selesai dibangun. 

Sebagai perusahaan jalan tol pertama di Indonesia, dengan pengalaman lebih, 

didirikan pada hari Rabu, 1 Maret 1978 dalam membangun dan mengoperasikan jalan 

tol 

Jasa Marga telah menjadi Perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia sejak pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat pada tanggal 

12 Nopember 2007. Sampai saat ini Jasa Marga telah membangun dan 

mengoperasikan 13 ruas jalan tol yang di kelola oleh 9 kantor cabang dan 1 anak 

perusahaan yaitu PT. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) selurunya mencapai 

panjang 496 Km. 

  Saat ini PT. Jasa Marga (Persero)Tbk. telah menambah jumlah ruas tolnya 

sebanyak 5 ruas jalan tol baru yang konsensinya telah di miliki perusahaan. Total 

anjang jalan tol yang di miliki oleh Jasa Marga adalah 496 Km atau 78 % dari 

panjang jalan tol di Indonesia yang mencapai 630 Km. Konsensi yang dimiliki oleh 

perusahaan saat ini mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas yang saat 

ini telah dioperasikan, tahun 2051 untuk 3 ruas baru yaitu Bogor Ring Road, 

Semarang Solo dan Gempol Pasuruan dan 2042 untuk 2 ruas bagian JORR 2 yaitu 

Cengkareng-Kunciran dan Kunciran-Serpong. Ruas-ruas baru tersebut akan tekoneksi 

dengan jalan tol Jasa Marga yang sudah dioperasikan. 

Pendapatan utama perusahaan berasal dari volume lalu lintas yang melewati 

Jalan Tol yang dioperasikan. 48 % jalan tol yang dimiliki Jasa Marga berlokasi 

didaerah Jabotabek yang mempunyai volume lalu lintas yang tinggi dan dikota-kota 

besar di daerah Jawa dan Sumatra yang mempunyai populasi penduduk yang padat. 
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Trafic volume akan terus bertambah seiring dengan terselesaikanya proyek-proyek 

baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang dioperasikan perusahaan dengan volume 

lalu lintas yang telah terbentuk.  

Sebagai perusahaan infrastruktur penyediaan jalan tol keberadaan Jasa Marga 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Pertumbuhan penjualan kendaraan yang 

tinggi serta dibijakan otoritas pengatur jalan tol yang semakin kondusif akan 

membuat posisi Jasa Marga semakin kuat dalam industi jalan tol di Indonesia. 

 2.2 VISI-MISI  

PT Jasa Marga (Persero) Tbk  memiliki visi dan misi jangka panjang yang 

berguna sebagai acuan untuk kemajuan perusahaan dan selaras dengan pembangunan  

nasional berikut adalh visi dan misi perusahaan :  

Visi 2017 

Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia . 

 Visi 2022 

Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia . 

 Misi  

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol. 

2. Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal. 

3. Meningkatkan kelancaran Distribusi Barang dan Jasa. 

2.3 Bidang Usaha 

Bidang usaha Jasa Marga adalah membangun dan menyediakan jasa pelayanan 

jalan tol. Untuk itu Jasa Marga melakukan aktifitas usaha sebagai berikut: 

1. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru. 

2. Mengoperasikan dan memelihara jalan tol. 

3. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, iklan, jaringan serat 

optik dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan dan 

meningkatkan hasil usaha perusahaan. 

4. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol. 
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Saat ini Jasa Marga mengelola dan mengoperasikan 13 hak pengusahaan (konsesi) 

jalan tol melalui sembilan kantor cabang dan satu anak perusahaan yaitu : 

 

1. Jalan tol Jagorawi 

2. Jalan Tol Jakarta-Tangerang 

3. Jalan Tol Jakarta- Cikampek 

4. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta 

5. Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Sedyatmo 

6. Jalan Tol Serpong-Pondok Aren (dioperasikan oleh JLJ) 

7. Jalan Tol Cikampek -Purwakarta-Cileunyi 

8. Jalan Tol Padalarang –Cileunyi 

9. Jalan Tol Palimanan-Kanci 

10. Jalan Tol Semarang 

11. Jalan Tol Surabaya Gempol 

12. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa 

13. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (dioperasikan oleh JLJ) 

 

Dibawah ini adalah anak perusahaan Jasa Marga pemegang konsesi Jalan Tol : 

a. PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) 

b. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) 

c. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) 

d. PT Marga Trans Nusantara (MTN) 

e. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) 

f. PT Trans Marga Jateng (TMJ) 

g. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) 

h. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) 

i. PT Trans Marga Jatim Pasuruan (TMJP) 

j. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) 

 

http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/jagorawi.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/jakarta-tangerang.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/jakarta-cikampek.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/ctc-dan-sedyatmo.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/ctc-dan-sedyatmo.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/purbaleunyi.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/purbaleunyi.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/palikanci.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/semarang.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/surabaya.html
http://www.jasamarga.com/layanan-jalan-tol/belmera.html
http://www.jasamarga.com/bisnis-jasa-marga/usaha-jalan-tol.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-jalan-tol-lingkar-luar-jakarta-jlj.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-marga-sarana-jabar-msj.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-marga-lingkar-jakarta-mlj.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-marga-trans-nusantara-mtn.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-marga-kunciran-cengkareng.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-trans-marga-jateng-tmj.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-marga-nujyasumo-agung-mna.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-margabumi-adhikaraya-mbar.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-transmarga-jatim-pasuruan-tmjp.html
http://www.jasamarga.com/id_/anak-perusahaan/pt-marga-kunciran-cengkareng-mkc.html
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2.4 Struktur Organisasi 

 

Sumber : Arsip PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang 

   Gambar 21. Struktur Organisasi 

2.4.1 Job Description  

1.   Kepala Cabang/General Manager  

  Unit Kerja   : Cabang Tipe B 

  Atasan Langsung : Direktur Utama 

  Bawahan langsung : 

1. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum / Deputy gM  

HR &GA 
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2. Kepala Bagian Keuangan / Deputy GM Finance 

3. Kepala Bagian Operasional / Deputy GM Operation 

4. Staf 

Fungsi Pokok :  

 Menyelenggarakan kegiatan Operasional Cabang yang 

meliputi pengolahan sumber daya manusia, pelayanan, operasional 

pengumpulan tol, pelayanan lalulintas, keamanan, ketertiban, dan 

pemeliharaan jalan tol beserta sarana pendukungnnya dengan 

memperhatikan system, target yang telah ditetapkan.  

Tugas :  

a. Melaksanakan aktivitas keuangan dan akuntansi serta perpajakan, 

dengan memperhatikan tata laksana, peraturan, dan tingkat 

kewenangan yang tetlah ditetapkan. 

b. Melaksanakan kegiatan penyusunan, evaluasi, pengendalian, dan 

pelaporan rencanan kerja dan anggaran cabang periode triwulan, 

semesteran, dan tahunan, dengan memperhatikan sasaran pokok 

perusahaan dan kontak manajemen. 

Wewenang : 

a. Menetapkan target pendaptan dan biaya operasional Cabang 

dalam rangka pencapaian target perusahaan.  

b. Menetapkan sanksi hukuman disiplin terhadap bawahan yang 

melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku 

dalam rangka kelancaran operasional cabang  

c. Menetapkan aktivitas program lerohanian, social budaya, dan 

olahraga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia  

  2. Kepala Bagian SDM dan Umum / Deputy GM  HR &GA 

          Unit Kerja   : Bagian Sumber Daya Manusia 

          Atasan Langsung : Kepala Cabang Tipe B 

          Bawahan langsung : 
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1. Kepala Sub Bagian SDM dan Umum 

2. Kepala Sub Bagian Logistik 

3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha dan Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL) 

4. Staf 

Fungsi Pokok :  

 Melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia 

ketatausahaan pengadaan barang/jasa, pengembangan usaha, serta 

pembina usaha kecil dan koperasi di lingkungan cabang 

Tugas :  

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia 

meliputi kegiatan rekrut dan seleksi, hubungan kerja, pendataan, 

pendayagunaan, kompensasi, kesejahteraaan, keslamatan dan 

kesehatan karyawan serta kegiatan pengendalian mutu terpadu dan 

kegiatan sumber daya manusia lainnya. 

b. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka 

pemenuhan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

tuntutan perusahaan. 

c. Melaksanakan kegiatan evaluasi, proses lanjut dan 

pengadministrasian hukum disiplin cabang. 

Wewenang :  

a. Menetapkan program kerja dan anggaran bagian keuangan dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan program pengelolaan keuangan 

cabang. 

b. Menetapkan saksi hukuman disiplin terhadap bawahan yang 

melakukan pelanggaran disiplis sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Menetapkan alternative penggunaan dana operasi/kerja dalam 

rangka kelancaran operasional cabang 
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  3. Kepala Bagian Keuangan / Deputy GM Finance 

          Unit Kerja   : Bagian Keuangan 

          Atasan Langsung : Kepala Cabang Tipe B 

          Bawahan langsung : 

1. Kepala Sub Bagian Anggaran 

2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan 

3. Staf 

Fungsi Pokok  : 

Melaksanakan bidang keuangan dan akuntansi dan perpajakan untuk  

mendukung kelancaran operasional cabang dengan tat laksana, 

peraturan dan tingkat kewengan yang telah ditetapkan. 

          Tugas  :  

a. Melaksanakan kegiatan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi 

rencana kerja dan anggaran serta pendapatan tahunan cabang. 

b. Melaksanakan kegiatan implementasi system dan prosedur 

administrasi keuangan sesuai pedoman yang berlaku  

c. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit 

kerja terkait dalam menyelesaikan ketidak laziman atas bukti-bukti 

pendukung transaksi keuangan dalam proses pembukuan. 

Wewenang :  

a. Menetapkan usulan program kerja dan anggaran cabang dalam 

rangka penetapan program kerja dan ggaran perusahaan.  

b. Menetapkan program kerja dan anggran bagian keuangan dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan program pengelolaan keuangan 

cabang  

c. Menetapkan metode pengumpulan dan pengelolaan data informasi 

keungan dan perpajakan di cabang dalam rangka kelancafran 

pengelolaan keungan 
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4. Kepala Bagian Operasional / Deputy GM Operation  

Unit Kerja   : Bagian Keuangan 

Atasan Langsung  : Kepala Cabang Tipe B 

          Bawahan langsung : 

1. Kepala Sub Bagian Manajemen Pengumpul Tol  

2. Kepala Sub Bagian Manajemen Lalu lintas 

3. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan  

4. Staf 

Fungsi Pokok :  

  Melaksanakan program, pemantauan, dan pengendalian 

pemeliharaan fasilitas operasi, meliputi jalan, jembatan, bangunan, 

sarana operasi dan transaksi serta fasilitass operasi lainnya. 

Tugas :   

a. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kebutuhan, 

kondisi, dan pengendalian opeasional  

b. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kebutuhan, 

kondisi, dan prestasi karyawan yang mendukung operasional 

pengumpul tol 

c. Melaksanakan kegiatan pengaman dan penertiban terhadap 

gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tol  

Wewenang :  

a. Menetapkan jumlah kebutuhan sarana dan prassarana operasional 

pelayanan transaksi, sarana elektronik, kelistrikan di gerbang tol, 

serta personil dalam rangka tertib administrasi.  

b. Menetapkan barang / dokumen dan tiket yang tidak terpakai untuk 

dihapuskan dalam rangka tertib administrasi. 

c. Menetapkan sanksi hukuman disiplin terhadap bawahaan yang 

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam rangka penegakan peraturan perusahaan. 


