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RINGKASAN : 
1. Masalah Penelitian 

dalam 
Pembangunan Indones ia ber langsung

beberapa dasawarsa terakhir Ln I dan 
sangat pesa t 

h'al ttu tidak 
dapat dilepaskan dari kerjasama an tara pemerintah 
dengan sektor swasta atau dengan mitra usaha dari luar 
negeri. Pembangunan itu ditandai dengan semakin mening
ka t nya pembangunan prasarana dan sa r ana f i s i k s e ba ga i 
kegiatan menjalankan usaha dan bidang tertentu yang 
diperlukan untuk menunjang perekonomian di Indonesia. 

Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana 
infrastruktur memerlukan i nv e s t a s i yang sangat besar 
yang merupakan kendala tersendiri bagi Pemerintah. 
Disisi lain pembangunan prasarana dan sarana in1ra
struktur sangat diperlukan untuk memaeu pertumbuhan dan 
pemerataan yang telah dieanangkan. 

Pengadaan jalan arteri sebagaimana halnya sarana 
intrastruktur lain, memerlukan investasi yang sa nga t 
besar. Oleh karena itu untuk pengadaan dan pengelolaan 
jalan arteri (termasuk jalantol) dieari sumber dana di 
luar APBN yaitu da r I pemakai jalan sendiri. Sedangkan 
llntuk pembangunannya dilakukan seeara kerjasama antara 
pihak pemerintahdengan perusahaan swasta dengan metode 
pembiayaan Build Operate and Transter. 

Metode pembiayaan sistem BOT merupakan sistern 
baru dalam pembiayaan proyek yang berskala b e s a r , Di 
Indonesia BOT belum diatur dalam suatu peraturan per-
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unda n g-eunda ngan khu sus , I'lIdllhlll s l tu tuy« "Illigi'll kUIlI
pleks. Dasar hukum penjanjian BOT selama ini didasarkan 
pada asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1~~B KUH Perdata beserta bagian-bagiannya. Mengi
ngat sifat perjanjian yang sangat kompleks inilah perlu 
kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
perjanjian pembiayaan BOT. 

Ber a n j a k dari latar belakang tersebut, permasa
lahan adalah 
1) Bagaimana praktek perjanjian BOT Jalan Toll 'l 
~) Bagaimana varian dari perjanjian BOT untuk proyek

Jalan Tool '! 

2.	 Tujuan Penelitian : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prak

tek perjanjian BOT p r oye k Jalan Toll dan variasi per
janjian BOT Jalan Toll. 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan 
perkuliahan HUkum Perdata dan juga sebagai sumbang 
saran bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. 

3.	 Metode Penelition : 
Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan 

yuridis. Penelitian ini bersifat studi doktriner dengan 
mengama t I fenomena yang terjadi di dalam masya r a ka t 
dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-unda
ngan khususnya,UU No. '~/19BO Tentang Jalam dan PP No. 
B/1990 Tentang Jalan Tol, UU No. 9/1969 Tentang Bentuk 
Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait serta 
asas-asas Hukum perikatan dan Perjanjian yang diatur 
dalam KUH Perdata. 

Sumber data yang di pergunakan untuk penel it ian 
i n i adalah data primer dan data sekunde r , Data primer 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang ter
kait dengan permasalahan s e r t a hasil wawancara dengan 
pihak yang kompeten seperti pihak penyandang dana/ 
pengelola: pihak PT Jasa Marga (Persero) sebagai wakil 
pemerintah: p i ha k pengguna j a s a jalan tol; pihak bank 
terkait (bila mungkin). Data sekunder kami peroleh dari 
bahan-bahan pus taka yang me ndukung permasalahan yang
ada. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik 
wawancara dan juga dengan menelaah peraturan perundang
undangan yang ber l aku , Pengumpulan da ta sekunder di la
kukan dengan c a r a membaca dan menelaah bahan pus taka 
sebagai landasan teoritis untuk mengkaji permasalahan. 

Data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian 
dianalisa dengan metode deduktif suatu analisa yang 
beranjak dari suatu kenyataan umum untuk ditarik kepada 
suatu simpulan yang bersifat khusus. Namun demikian, 
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hasil dari simpulan yang be r s l t a t khu s us i n i juga dill'''' 
mambarikan gambaran yang bersitat umum linduktit) uqtuk 
ruoua l a a h ka aus -Ra s us y a ng sl~jf>ni~. l;iml'lllan yall& d i t a-: 
rl k s e c a r a s i Lo g i sme to r s e bu t a d a l a h lIIen&'~I\o'l i Pt-~I'J:UIJ I" 
an Build Operate Transter yang dikaitkan dengan peralu
ran perllndang-undangan yang berlaku dan lisas-asas umllm 
Hl,kum Perikatan dan Hukum Perjanjian sebagaimana diatur 
dalam KUH Perdata dangan talap IIIAmper'hallkan 
spasifikasi perjanjian BOT itu sendiri. 

Secara purposite lokasi penelitian yang dipilih 

4. Kesimpulan dan Saran : 

adalah ko t a 
diteliti se
tersebut. 

Su r abay a 
kurang-ku

dan 
rangn

Jakarta. 
ya dua 

Sebagai sampel 
jalan tol di 

akan 
kota 

r-

BOT sebagai suatu sistem pembiayaan bagi proyek 
yang berskala besar sepertl Jalan Tol sangat bermantaat 
bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Pembiayaan dengan sistem BOT bagi proyek jalan 
tol memil i k i kelebihan yang menguntungkan dalam t i ap 
tahap pembangunan proyek yang bersangkutan : 
a) dalam tahap pembiayaan. proyek BOT tidak akan mem

bebani dana APBN s e ka Li gu s dapat mengurangi jumlah 
p i n j arnan Pemerintah karena dana diusahakan sendiri 
oleh pihak investor 

b}	 dalam tahap pembangunan. proyek BOT dapat diperki
rakan dapat berjalan dengan baik karena investor 
telah melakukan studi kelayakan yang mencakup semua 
segi yang 'berhubungan dengan proyek jalan tol, yaitu 
meliputi segi teknis, ekonomis maupun hukum 

c)	 dalam tahap pengoperasian serta pemeliharaan. pro
yek BOT akan dikelola sendiri oleh investor untuk 
selama jangka waktu konsesi. sehingga dapat dllaku
lan efisiensi yang hasilnya kelak akan dinikmati 
juga oleh Pemerintah setelah berakhir j angka waktu 
konsesi. 

d}	 pada tahap pengalihan. Pemerintah memiliki asset 
berupa segala bangunan dan fasilitas jalan tal yang 
dibiayai dengan proyek BOT dan ini merupakan sumber 
pendapatan bagi Pemerintah. 

BOT saa tin i mas ih didasarkan sepenuhnya pada 
kontrak. Untuk itu d Lpe r l ukan bahwa kontrak tersebut 
harus mencakup secara detail mengenai proyek tersebut 
termasuk pembagian resiko yang mungkin timbul dalam 
pelaksanaan proyek tersebut. 

Selain itu, agar pranala BOT dapat berkembang 
dengan baik, maka perlu dibentuk perangkat hukum berupa 
undang-undang tersendiri yang mengatur masalah BOT 
{sebagaimana di Philipina}. Hal ini merupakan suatu 
yang lidak dapat ditunda lagi mengingat semakin marak
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nya investsi di Indonesia. Jalan tol mempunyai peranan 
yang pen t i ng lint Ilk i1lf'wlIjll<lklln pe r t umhulia u Iwlwl \1\111> 
pemerataan pembangunan dan ha s i l e ha a l l nya . Unl uk it II 
pembangunan jalan tol dapat diperluas kewilayah-wllayah 
diluar pulau Jawa, hal ini tentu akan membutuhkan 
Investasi yang sangat besar, oleh sebab itu pembiayaan 
dengan sistem BOT merupakan solusinya. 
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