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I. UMUM

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menjaga
kesinambungan dalam pengembangan wilayah dengan
memperhatikan keadilan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan jasa
distribusi terutama pada wilayah yang sudah tinggi tingkat
pertumbuhannya.

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang
layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah
mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui
kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan
konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian
dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah tersebut dapat dilakukan oleh
badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah,
dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah untuk
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pengusahaan jalan tol terbatas dan pengusahaan jalan tol oleh
Pemerintah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah,
sedangkan kebutuhan untuk pembangunan jalan tol perlu segera
dilakukan dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah.

Badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk
pengusahaan jalan tol, merupakan badan usaha milik negara yang
seluruh modalnya dimiliki oleh negara.

Terhadap pelaksanaan konstruksi jalan tol, perlu dipertegas bahwa
pelaksanaan konstruksi jalan tol menjadi tanggung jawab Badan
Usaha dengan memperhatikan mutu, efisiensi, dan manfaat serta
fungsi jalan tol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
tentang Jalan Tol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang
ditentukan dalam proses pelelangan sesuai dengan
lingkup pekerjaan yang dilelangkan.

Pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan
bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate and
Transfer), Kontrak Operasi dan Pemeliharaan
(Operation and Maintenance Contract), atau bentuk
lainnya sebagaimana disetujui oleh Menteri.

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer)
dimaksud adalah Badan Usaha berkewajiban untuk
membangun jalan tol dan/atau fasilitas, termasuk
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan
pengoperasian dan pemeliharaan dalam jangka
waktu tertentu serta berhak menarik biaya
pemakaian layanan dari pengguna untuk
mengembalikan modal investasi, biaya
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pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan
yang wajar, dan setelah berakhirnya Perjanjian
Pengusahaan harus diserahkan kepada Pemerintah
tanpa penggantian biaya apapun.

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (Operation and
Maintenance Contract) adalah Badan Usaha
berkewajiban untuk memberikan jasa layanan
operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu
tertentu untuk mengoperasikan atau mendukung
pengoperasian suatu ruas jalan tol.

Angka 2

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan
alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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