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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2- TAHUN 20{0

TENTANG

PEMANFAATAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DAN
JALAN KABUPATEN'KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan produk

nrp"f Alam di Pulau Buton yang memiliki deposit terutama

sebagai bahan material konstruksi perkerasan jalan

Oeiaipal di Sulawesi Tenggara diperlukan_ langkah-langkah

konkrit yaitu aksi keberpihakan terhadap penggunaan

produksi Dalam Negeri oleh Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan

u*u* Nomor : 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan

Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan

Pembangunan .l-atan maka perlu pengaturan dan

pelaksanaannya di daerah;

c. bahwa seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas

Produksi Rspil Buton bersamaan dengan hasil penelitian

dan uji coba lapangan serta uii laboratorium, pemanfaatan

Aspal Buton ddhm pemeliharaan dan pembangunan jalan

.riiup layak secara teknis dan ekonomis, dapat

menihgkatkan kekuatan dan ketahanan jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

piO" huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk

Feraturan Daerah tentang Pemanfaatan Aspal Buton untuk

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan

KabupatenlKota.
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1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peratuian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
drrgan mengubah Undang-Ljndang Nomor 47 Prp. Tahun
1{'i0 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
U' rra - Tengah dan Daeralh Tingkat I Sulawesi Selatan -
T, rggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1i '34 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
lr,'lonesh Nomor 2687);

2. Li' :dang-Undang Nomor 1 I Tahun 1999 tentang Usaha dan
F-iran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Fsrpublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
L,rmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833);

3. ffndang-Undang Nomor 28 Tahun 2A00 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Ncmor 3955);

4. Undang-Undnng Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelengg*raan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3956);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3957);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 484$;
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8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimblngan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan oaerah (Lernbaran Negara Republik

lndona,sia Tahun 2&4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Neg:':* Republik lndor'*sia Nomor 4438);

g. unr, rng-undang Norclqrr 38 Tahun 20a4 tentang Jalan

(L6. ,rbiran Neglra Repuhlik lndonesia Tahun 20A4 Nomor

i g ,, Tambahin Lembar$n Negara Republik lndonesia

Nr.*or 44M);

10. F ..aturan Pemerintah Nc,mor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

' nbaran Negara Rep*blik lndonesia Tahun 2006 Nomor

i6, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia

{omor 4655);

11 ''*raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang
sembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman F*laksanaan Pengadaan Barang/jasa

Pemerintah, **bagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peiaturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007'

Menetapkan :

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN ASPAL
BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN PROVINSI DAN JALAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara;
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Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dislrqlkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulresi
Tenggara;

BupatiMalikota adalah BupatiAe,ialikota Se-Sulawesi
Tenggara;

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
membidangi Pekerjaan Umum;

5.

6.

7. Jalan adalah pra$arana transpeirtasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannys yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang
berada Bada permukaan tdnah, diatas permukaan tdhah,
dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas
permukaan air, kecualijalan kereta api, jalan lori dan jalan tol;

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman,
penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi
serta pengawa$an teknis dan evaluasi penyelenggaranaan
jalan dari kondisi tanpa perkerasan menjadi dengan
perkerasan;

Pemeliharaa* ndalah kegiatan pemrograman, penganggaran,
perencanaan t*knis pelaksanaan konstruksi serta pengawasan
teknis serta ev*luasi penyelenggaraan jalan dengan tujuan
menjaga usia $akai atau memperpanjang usia pakai jalan
(biasanya tanB* perubahan material perkerasan jalan yang
ada);

Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan lbukota Provinsi dengan lbukota
Kabupaten/Kota atau antar lbukota Kabupaten/Kota dan jalan
strategis Provinsi;

Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan
primer yang tidak termasuk sebagai jalan nasional dan jalan
provinsi, yang menghubungkan lbukota Kabupaten dengan
lbukota Kecamatan, antar lbukota Kecamatan, lbukota
Kabupaten dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan
lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder
dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten;

Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder yang mengubungkan antar pusat pelayanan dalam
kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,
menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar
pusat permukiman yang berada didalam kota;

8.

9.

10.

11.

12.
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15.

16.
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Aspal adalah suatu material yang berwarna hitam kecoklatan
dan terbuat dari suatu rantai hidrokarbon dan turunannya
sebagai bahan pengikat yang mempunyai sifat kuat adheif,
kedap terhadap air dan awet;

Aspal Buton yang selanjutnv* disebut Asbuton adalah aspal
alam dari Pulau Buton yans berbentuk batuan (rock asphalt)
campuran batu kapur, pasir dnn bitumen;

Asbuton olahan adalah asbuton yang sudah diolah untuk
memenuhi spesifi kasi t*rtentu;

Milra usaha adalah produsen asbuton, serta konsultan
dan/atau kontraktror dibidang jalan;

17. Produsen adalah badan hukum yang sesuai ketentuan
!^eraturan Perundang-undangan bergerak dibidang produksi
asbuton, termasuk sub kontraktor yang menyediakan jasa
pengadaan bahan asbuton;

$pesifikasi adalah bagian dari ketentuan teknis yang berupa
pernyataan pasti dari serangkaian persyaratan yang harus
dipenuhi dan prosedur-prosedur agar persyaratan numerik
dapat dip*nuhi, dalam kaitannya dengan satuan dan nilai
batas y*.oi; tepat.

Organi*r- "'! Non Pemerintah adalah Organisasi yang berfungsi
sebagai Lembaga Masyarakat yang mengontrol dan
menga\r. ':,,i langsung pelaksanaan pembangunan jalan;

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan
peke$aan konstruksi;

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memantau dan
mengevaluasi rencana program dan pelaksanaan
pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan yang
menggunakan bahan Asbuton.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Asbuton dimaksudkan
sebagai pedoman atau acuan bagi satuan Kerja perangkat Daerah
termasuk mitra usaha dan produsen dalam rangka pembangunan
dan pemeliharaan jalan.

ffi

#

18.

19.

20.

21.



b. Mendorong partisipasi dan peran serta
kegiatan pembangunan dan pemeliharaan
jalan Kabupaten/Kota.

pasal 4

Ruang lingkup meliputi :

a. Penggunaan aspal Buton untuk perkerasan jalan sebagai lapis
permukaan jalan beraspal dan tapis fondasiJalan neraJpal oik
ultuk jalan yang berstatus jaran provinsi maupun jalan
Kabupaten/Kota;

b. Jenis produk aspal Buton terdiri dari : Asbuton
Asbuton Mastik (dodol asbuton), Asbuton
asbuton);

c. Jenis campuran beraspal untuk lapis permukaan : asbuton
campur dingin, asbuton campur hangat dan asbuton campur
panas termasuk didalamnya campuran asbuton jadi (ready mix
asbuton).

6-

pasal 3

Pemanfaatan Asbuton bertujuan untuk :

a. Memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber Daya Alam
lokal yang diproduksi Dararn Negeri untuk pembangun"n oan
pemeliharaan. jalan sebagmi subititusi dan 

'sebagaiadifif 
Jari

aspal minyak import;

masyarakat dalam
jalan Provinsi dan

Butir (granular),
Murni (refinery

BAB III
OPTIMALISASI DAN PROSEDUR

PEMANFAATAN ASBUTON

Bagian Pertama
Optimalisasi pemanfaatan Asbuton

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten /Kota wajib
menggunakan asbuton sebagai lapis permukaan jalin
beraspal melalui satuan Kerja perangkat ' Daerah maiing-
masing;

(2) Pengusaha jasa konstruksi harus memiliki kemampuan dan
wajib meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis
mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
penggunaan setiap jenis teknologi asbuton yang menjadi
program Pemerintah Daerah;
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(3) Produsen wajib memprogramkan perayanan purna jual (after
sale service ) dalam rangka usaha memperbalki rnutu dan
kualitas asbuton serta kemudahan memperoleh bahan
Asbuton;

(4) Pemerintah Daerah Provin. , dan Kabupaten/Kota wajib
mendorong pemanfaatan a$l', rton serta partisipasi dan perin
serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan jalan Provinsi *an jalan Kabupaten/Kota.

Bagia* Kedua
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 6

(1) Kepala satuan Keria Perangkat Daerah sesu.:i kewenangan
masing-masing wajib mengusulkan kepada Subernur Oan
Bupati M/alikota pada setiap akhir tahun rencan* pemanfaatan
bahan asbuton pada ruas-ruas jalan sesuai beban lalu lintas
dan spesifikasi yang ditentukan;

(2) Gubernur dan BupatiAffalikota pada setiap tahun menetapkan
ruas jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan
memanfaatkan bahan Asbuton pada kegiatan pembangunan
dan pemeliharaan jalan;

(3) Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
diwajibkan menggunakan Asbuton sekurang-kurangnya 23 o/o

(dua puluh lima persen) dari anggaran pembangunan jalan
yang bersumber dari dana APBD masing-masing;

(4) Bagi Kabupaten/Kota yang menggunakan Asbuton diatas
25 o/o (dua puluh lima persen) maka Pemerintah Provinsi akan
memberikan insentif dan/atau subsidi untuk pembangunan
jalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 7

(1) Bahan dasar campuran beraspal dari Asbuton olahan terdiri
atas Asbuton butir, Asbuton cair dan Mastic Asbuton;

(21 campuran beraspal Asbuton dapat dilaksanakan dengan
metoda campuran panas, hangat atau dingin;

(3) Asbuton butir mempunyai spesifikasi teknis dengan penetrasi
dan kandungan bitumen tertentu;

(4) Asbuton cair terdiri atas :

a. bitumen Asbuton murni yaitu Asbuton yang diproses
dengan metoda ektraksi penuh;
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b. asbuton modifikasi yaitu asbuton yang diekstraksi
sebahagian sebagai bahan untuk modifikasi aspal minyak
atau sebagai bahan peremaialpelunak.

(5) SpesifiF ? teknik campuran beraspal yang menggunakan
Asbutor secara terinci mengikuti standar, petunjuk dan
pedom.r teknis yang berlaku.

BAB V
PENGADAAN BAHAN

Pasal 8
(1) Tata cari ilengadaan bahan Aspal Buton untuk pemeliharaan

dan p,' ':Tbangunan jalan mengikuti ketentuan pengadaan
barang/i',?'a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangr',

(2) Produsen aspal Buton berperan aktif dalam menjamin
ketersedinnn bahan aspal buton se€ra kuantitas dan kualitas,
spesifikasi teknis dan kewajaran harga;

(3) Dalam rangka mengendalikan ketersediaan bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah
dalam hal ini lnstansi Teknis di Daerah melakukan koordinasi
dengan produsen aspal Buton dan mengembangkan sistem
informa*i.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Gubernur dan BupatiMalikota melakukan pembinaan dan
evaluasi terhadap penggunaan Asbuton sebagai bahan
perkerasan jalan beraspal berdasarkan kewenangannya;

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab
secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
menggunakan Asbuton dan menyampaikan hasil evaluasi
secara berkala kepada Gubernur dan BupatiMalikota yang
tembusannya disampaikan kepada DPRD;

(3) BupatiMalikota menyampaikan evaluasi kebiiakan teknis atas
pelaksanaan penggunaan Asbuton setiap akhir tahun kepada
Gubernur;

(4) BupatiMalikota mendorong pemanfaatan asbuton secara
maksimal kepada masyarakat dan pemerintah desa;

(5) Masyarakat, pers dan organisasi non pemerintah berperan
aktif dan melakukan kontrol sosial atas pelaksanaan dan
pengawasan penggunaan Asbuton sebagai bahan perkerasan
jalan di daerah.
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BAB VII
SANKSI

Pasal 10

;patenlKota yang dinilai tidak melaksanakan secara
enggunaan Asbuton sebagai bahan perkerasan jalan
di wilayahnya mak* pemerintah daerah tidak 

-akan

qasikan anggaran untuk bantuan kepada
,r/Kota dibidang pembangunan jalan;

,n sebagaimana dimaksud pada ayat
r melalui mekanisme evaluasi
en/Kota setiap tahun oleh Gubernur;

(3) Bagi ':pala satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi, mitra
usah dan produsen yang tidak melaksanakan peraturan
Daer, h ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
Peru' dang-undangan yans berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal {l
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

-Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DitetaBkan di Kendari
+4-5 - 2010

(1) dapat pula
atas APBD

:T' 
TENGGA" 

f
H. NuRALAM rDiundangkan di Kendari

Padatanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

/(ru
H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUIAWESI TENGGARA TAHUN 2O1O
NOMOR: &
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BAB VII
SANKSI

Pasal 10

(1) Bagi Kabupat*n/Kota yang dinirai tidak melaksanakan secara
optimal pensgrJnaan Asbuton sebagai bahan perkerasan jalan
beraspal di wilayahnya maka pemerintah daerah tidak bran
mengalokasikan anggaran untuk bantuan kepada
KabupatenlKota dibidang pembangunan jalan;

(2) Ketentuan *ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula
dilakukan melalui mekanisme evaluasi atas APBD
Kabupaten,:Kota setiap tahun oleh Gubernur;

(3) Bagi Ker:rla satuan Kerja perangkat Daerah provinsi, mitra
usaha q''"r produsen yang tidak melaksanakan peraturan
Daerah '':i dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daernh ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

lgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada _f* 2010

I'VESI TENGGARA,

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal >g - S-- 2010

DAERAH PROVINSI
TENGGARA,

AL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2O1O
NOMOR: %

SETDA



lt
,

-9-

BAB VII
SANKSI

pasal 10
(1) Bagi KabupatenlKota-yang dinirai tidak meraksanakan secaraoptimar penggunsan Asbulon sebagai oarran perkerasan jatanberaspal di .wilayahnya maka p"r,i"iint"n-Oae,-n tidak akanmengalok":r}?n 

... .anggaran untuk bantuan kepadaKabupaten/Kota cJtbidang pemnan!ffi; jailn;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat puradilakukan merarui mekanisme evaruasi atas APBDKabupaten/Kota setiap tahun oleh Gubeil;
(3) Bagi Kepara $atuan Kerja perangkat Daerah provinsi, mitrausaha dan produsen ying tida[ *"tri."nakan peraturan

Daerah ini dikenakan 
-saiksi 

r"rr"i iJLntuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 11

Peraturan Daerah ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dlngan j"n"rpatannya daram LembaranDaerah Provinsi Sulawesi fenggara.

DitetaBkan di Kendai.i
a(--r- 2010

,WESI TENGGARA,

Diundangkan di Kendari
Padatanggat >6*S_ 2010

S DAERAH PROVINSI
TENGGARA,

ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUIAWESI TENGGARA TAHUN 2O1ONOMOR:!- 
v! "r"vr

{:i* ,
,j
iHt,

.-.''.
i'-'
-*::.' " ''

Srfr


