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Sumber gambar: alinea.id 

 

Pemkot Lubuklinggau mengajukan agar exit tol digeser di kawasan lingkar 

selatan dalam pembangunan tol Bengkulu-Palembang. Hanya saja hasilnya belum 

diketahui. “Pada 14 Juli, kita baru akan membahas masalah ini,” ujar Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lubuklinggau, Asril. 

Pengajuan exit tol lokasinya dekat jalan menuju poros Air Kati yang akses 

jalannya sudah dicor. Tadinya simpang susun exit tol itu lebih dekat ke kawasan 

industri,” ungkapnya. 

Selain itu, program pemerintah pusat yang lebih mengutamakan pengembangan 

kawasan industri. Ini masuk dalam kriteria yang telah dilakukan Pemkot Lubuklinggau. 

“Nah kriteria kita masuk di situ. Kawasan industri kita di wilayah selatan,” timpalnya. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumatera Ekspres, Exit Tol Tunggu Final, Rabu, 10 Juli 2019. 

2. Myedisi.com, Exit Tol Tunggu Final, Rabu, 10 Juli 2019. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2017: 

 Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan Pengguna jalan tol adalah setiap orang 

yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol (Pasal 1 angka 7). 

 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk 

mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan 

dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai 

dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. 

Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa 

distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah 

yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. 

 Terkait dengan wewenang jalan tol, diatur di dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), 

yakni: Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Sebagian wewenang 

Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang berkaitan dengan pengaturan, 

pengusahaan, dan pengawasan badan usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur 

Jalan Tol (BPJT). BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, 

dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Jalan tol merupakan lintas alternatif dari ruas 

jalan umum yang ada. Jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif apabila pada 

kawasan yang bersangkutan belum ada jalan umum dan diperlukan untuk 

mengembangkan suatu kawasan tertentu. 

 Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4): 

(1) Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi 

pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke 

tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, 

dan gangguan keamanan lainnya. 

(2) Pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk 

kepentingan pengguna jalan tol. 

(3) Tempat istirahat dan pelayanan, disediakan paling sedikit satu untuk setiap 

jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan. 

(4) Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa 

pun dari luar jalan tol. 
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 Standar Pelayanan Minimum diatur dalam Pasal 8, yakni sebagai berikut: 

(1) Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan 

tempuh ratarata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. 

(2) Standar pelayanan minimal jalan tol merupakan ukuran yang harus dicapai 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. 

(3) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara 

berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. 

 Dalam Pasal 41 ayat (1), diatur mengenai Penggunaan jalur lalu lintas jalan tol, 

yaitu sebagai berikut: 

a. jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pengguna jalan tol; 

b. lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang 

bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, 

sesuai dengan batas-batas kecepatan yang ditetapkan; 

c. tidak digunakan untuk berhenti; 

d. tidak dapat digunakan untuk menarik/menderek/ mendorong kendaraan, 

kecuali menggunakan penarik/ penderek/pendorong yang disediakan oleh 

Badan Usaha; dan 

e. tidak digunakan untuk keperluan menaikan atau menurunkan penumpang 

dan/ atau barang dan/ atau hewan. 

 Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan Tol diatur di dalam Pasal 86, 87, dan 88, yakni 

sebagai berikut: 

- Pengguna jalan tol wajib membayar tol sesuai dengan tarif yang telah 

ditetapkan. 

- Pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh 

pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup dalam hal: 

a. pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol 

pada saat membayar tol; 

b. menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol; atau 

c. tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau yang sesuai 

dengan arah perjalanan pada saat membayar tol. 

- Pengguna jalan tol wajib mengganti kerugian Badan Usaha yang diakibatkan 

oleh kesalahannya sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan 

pada: 

a. bagian-bagian jalan tol; 

b. perlengkapan jalan tol; 

c. bangunan pelengkap jalan tol; dan 

d. sarana penunjang pengoperasian jalan tol. 
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- Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas 

kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam 

pengusahaan jalan tol. 

- Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan 

standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 


