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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURA N PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 20 15

TENTANG

PERCEPATAN PENY ELENGGARAAN KERETA API RINGAN /

LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI Dl WILAYAH

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUB LIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bah wa u ntuk m eningka tkan pelayan an tran s portasi

da lam mendukung pemba n gunan di wilayah J a ka rta,

Bogor, De pok, da n Bekasi, pe rlu d ila kuka n percepata n

penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ L ight Ra il Transit

te rin tegrasi di wi layah J a k a r ta, Bogor, Depok, da n

Bekasi yan g ra ma h lingkungan ;

b. ba hwa untuk perce patan penyele nggaraan Kereta Api

Ringan / L ight Rail Transit te rin tegrasi sebagaimana

d imaksu d pada h u ruf a, Pem erintah m enugaskan Badan

Usaha Milik Negara;

c . bahwa berda sarka n pertimba ngan se bagaima n a

d im ak sud huruf a dan huruf b, perlu m eneta pkan

Peratu ra n Presiden ten tan g Percepatan Penyelenggaraan

Kereta Api Ringan / Light Rail Transi t te rin tegrasi di

wilayah J akarta, Bogor , Depok , dan Bekasi;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usah a Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambaha n Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Pemerin tah Nomor 72 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas da n Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan

Lemba ra n Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN

PENYELENGGARAAN KERETA API RINGANj LIGHT RAIL

TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGaR,

DEPOK, DAN BEKASI.

Pasal 1

(1) Da lam rangka meningkatkan pelayanan publik yang

baik di bidang transportasi untuk mendukung

pembangunan di wilaya h J aka rta , Bogor, Depok, da n

Bekasi , dilakukan percepatan pe nye lenggaraan Kereta

Api Ringan j Light Rail Transit te rintegrasi di wilayah

J akar ta, Bogor, Depok, d a n Bekasi.

(2) Penyelenggaraan ...

http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu019.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/07UU023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09pp056.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09pp073.doc


bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

te rdiri da ri Lintas Pelayanan sebagai be rikut:

a. Lintas Pelayan an Cawang - Cibubur;

b . Lintas PeJayanan Cawang - Kunin gan - Dukuh Atas;

c. Lin tas PeJayanan Cawang - Bekasi Timur;

d. Lintas Pelaya n a n Dukuh Atas - Pa lmerah - Senayan ;

e . Lin tas Pelayanan Cibubur - Bogo r; dan

f. Lintas Pelayanan Palmerah - Grogo!.

(3) Peta Lin tas Pelayanan sebagaima na dimaksud pada

ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden

ini, dan merupakan bagian tidak te rpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(4) Sela in Linta s Pelayanan sebaga ima n a dimaksud pada

ayat (2), Pemerinta h dapat menetapkan Lintas

Pe layanan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Perhubunga n .

Pasal 2

(1) Pemerintah menugaskan kepada PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. un tuk m embangun pra sara na Ke reta Api

Ringan / Light Rail Transit terintegras i se bagaima n a

dima ksud dalam Pasal 1, yang m eliputi:

a. jalur, te rma suk konstruksi jalur layang;

b. stasiun ; dan

c . fas ili tas operasi.

(2) Pelaksanaan ...
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(2 ) Pelaksanaan penugasan pemba ngunan prasarana

Kereta Api Ringan j Light Rail Transit terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan

melalui pembangunan prasarana lintas pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara

bertahap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

(3) Dala m pelaksanaan pembanguna n prasarana Kereta

Api Ringan j Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana

dima ksud pada ayat (2) , PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

da pat bekerja sarna dengan badan usaha lainnya.

(4) Ta h apan pelaksa naan pemba nguna n prasara n a Kereta

Api Ringanj Light Rail Transit terintegrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), di tuangkan dalam perj anjian

antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi

Karya (Persero) Tbk.

Pasal 3

(1) Dala m rangka pe la ksanaa n penugasan sebagaimana

dima ksud dalam Pasal 2, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran

biaya rencana pembangunan pra sarana Kereta Api

Ringanj Light Rail Transit terintegrasi den gan mengacu

pada Harga Perkiraan Sendiri da n spesifikasi teknis

yang ditetapkan oleh Menteri Pe rhubungan.

(2) Dokumen teknis da n dokumen a n ggaran biaya re ncana

pemba nguna n prasarana Kereta Api Ringanj Light Rail

Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam

waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk mendapat

pe rsetujuan dari Menteri Perhubungan.

(3) Menteri ...
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(3) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen teknis dan

dokumen anggaran biaya secara lengkap.

Pasa l4

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , memaksimalkan

penggunaan komponen dalam negeri .

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan kualitas penugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk., Menteri Perhubungan mengadakan

konsulta n pengawas yang berkua lifikasi in ternasiona l,

untuk m ela kukan pen gawasan pembangun a n

prasarana Kereta Api Ringan j Light Rail Transit

terintegrasi.

(2) Pen gadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasa! 6

Penda n aan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. da!am pelaksa naan

penugasa n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

dari:

a . Penyertaan Modal Negara; dan j atau

b . Pendanaan la innya sesuai den gan ketentuan peraturan

perundang-unda ngan.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

(1) Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan

prasarana untuk setiap lintas pelayanan yang telah

selesai dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) .

(2) Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dila kukan secara bertahap atau sekaligus

sesuai ketentuan peraturan perunda ng-undangan.

(3) Dala m rangka pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Perhubungan

mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja

Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Sebelum dilakukannya pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 , Pemerintah melakukan pemeriksaan yang

dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan terhadap pencapalan pekerjaan dan

kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Adhi Karya

(Persero) Tbk.

Pasal9

Dalam ra n gka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk., Pem erintah da n Pemerintah Daerah

memberikan kemudahan penzman , keringanan biaya

penzman, pembebasan biaya penzman, dan fasilitas

perpajakan dan kepabeanan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Menteri Badan Usaha Milik Negara:

a . m elakukan pembinaan dan pengawasan korporasi

terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan

b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya

untuk mendukung penugasan dimaksud.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

memberikan:

a . persetujuan atas pemanfaatan ruang jalan tol di ruang

milik jalan tol dan ruang milik jalan arteri yang

dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana

Kereta Api Ringan j Light Rail Transit terintegrasi di

wilayah Jakarta, Bogar, Depok, dan Bekasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bida n g pe ngelolaan barang milik negar a; dan

b. memberikan izin prinsip pelaksanaan pembangunan

prasarana Kereta Api Ringan j Light Rail Transit

terintegrasi di ruang milik jalan tol dan ruang milik

j a lan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka

pembangunan prasarana Kereta Api Ringan j Light Rail

Transit terintegrasi di wi layah Jakarta, Bogor, Depok,

dan Bekasi.

Pasal 12 ...
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Pa saJ 12

Da la m ra n gka pelaksan aan penugasan PT Adhi Karya

(Per sero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Men teri Agra ria da n Tata Ruang/ Kepa la Ba da n Pertanah an

Na sional:

a . melakukan fa silitasi penyesuaIan Ren can a Ta ta Ruang

Wilayah denga n Linta s Pelayanan sebagaimana

dima k sud da lam Pasal 1 ayat (2 ) sesu a i dengan

keten tu a n peratura n perundang-u ndangan d i bida n g

penataan rua n g; dan

b. mendukung penyia pan dan pe ngadaan tanah untuk

pembangun a n prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail

Transit te r integrasi sesua i ketentu an peraturan

perundang-undangan d i bidang pengadaan tanah un tuk

kepentingan umum.

Pa sa l 13

Da la m ra n gka pelak sanaan pen ugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk . sebagaimana dima ksud daJam Pasal 2 ,

Gubernur Daera h Khusus Ibukota J akarta :

a . m emberika n persetujua n a ta s pem a nfaata n ta n ah milik

daera h da n rua n g uda ra da lam ra n gka pemba nguna n

pra sa ra n a Kere ta Api Ringa n / Light Rail Transit

terintegrasi sesua l ketentua n pera tura n perundang

unda n gan; da n

b . m emberika n persetujuan a ta s pemanfaatan tanah milik

daera h dan ru a n g udara u n tuk stasiun seSUal

ke ten tuan pera turan perunda n g-undangan .

Pasal 14 ...
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PasaJ 14

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bupati Bekasi,

Walikota Bekasi, Wa likota Depok, Bupati Bogor, dan

Walikota Bogor:

a . m e lakukan penyesuala n Rencana Tata Ruang Wilayah

denga n Lintas Pelayan an sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2), sesu al ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penataan ruang;

b . memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik

dae rah dan ruang udara dalam rangka pembangunan

prasarana Kereta Api Ringan j Light Rail Transit

terintegrasi di wi layahnya masing-masing seSUaI

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik

daerah, serta ruang udara untuk stasiun dan depo di

wilayahnya masing-masing sesua i ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ,

Menteri Perhubungan membentuk Komite Pengawas

(Oversight Committee) yang terdiri dari unsur

keme n terian / lem baga dan profesion a l.

(2) Komite Pen gawas (Oversight Committee) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bertuga s membantu Menteri

Perhubungan melakukan pengawasan atas pelaksanaan

penugasan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk

membangun prasarana Kereta Api Ringan j Light Rail

Transit terintegrasi .

PasaJ 16 ...
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Pasal 16

(1) Da lam rangka percepatan pem a nfaatan hasil

pemba ngunan prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail

Transit te rintegrasi yang ditugaskan kepada PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. , Menteri Pe rhubungan m elakukan

pengadaan Bada n Usaha Penyelenggara Sarana Kereta

Api Ringan / Light Rail Transit untuk pengadaan sarana,

pengoperasian, dan perawatan prasarana dan sarana

Kereta Api Ringan / Light Rail Transit terintegrasi, sesuai

ketentuan peratura n perundang-undangan.

(2 ) Pengadaan Bada n Usah a Sara na Kereta Api

Rin gan / Light Rail Transit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan pada tahap pembangunan

prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit

ter integrasi.

Pasal 17

Pe ratura n Presiden Inl mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Aga r setiap orang mengetahuinya , memerintahkan

pengundanga n Peratura n Presiden ini dengan pen empatannya

dalam Lemba ra n Negara Republik Indonesia.

Di te ta pkan di J a karta

pad a tangga l 2 September 201 5

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diunda n gka n di J a ka r ta

pada ta n ggal 2 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDO NESIA TAHUN 2 01 5 NOMOR 205

Salinan sesu a i de ngan aslinya

SEKRETARIAT KABI NET RI




