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MENTERI PEKERJAAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

NOMOR : 35/PRT/M/2006 

 

TENTANG 

 

PENINGKATAN PEMANFAATAN ASPAL BUTON 

UNTUK PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas jalan dan jangkauan  
pelayanan jalan diperlukan program pemeliharaan dan pembangunan 
jalan yang lebih berkelanjutan, berdaya guna, dan berhasil guna seperti 
melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi 
terapan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 82 Ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 

  b. bahwa setelah melalui uji coba lapangan dan laboratorium, 
pemanfaatan aspal buton  dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan 
cukup layak secara teknis dan ekonomi, dapat meningkatkan kekuatan 
dan ketahanan jalan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Peningkatan 
Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4444); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 32 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4489); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 86 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4655); 
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor: 66 tahun 2006; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009; 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 286/PRT/M/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 
PENINGKATAN PEMANFAATAN ASPAL BUTON UNTUK 
PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan : 

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 

3. Kepala Balitbang adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen 
Pekerjaan Umum. 

4. Unit pelaksana teknis/balai adalah balai besar dan balai di lingkungan Direktorat Jenderal 
Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 

5. Satuan kerja adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga 
Departemen Pekerjaan Umum yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan. 

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kerta api, jalan lori, dan jalan kabel. 
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8. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, 
pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 

9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 
yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 

10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau ibukota kabupaten 
kota/kota, dan jalan strategis provinsi. 

11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak 
termasuk sebagai jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota 
kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan 
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan 
jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

12. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan 
antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, 
menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada 
di dalam kota. 

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

14. Aspal Buton, yang selanjutnya disebut asbuton, adalah aspal alam dari Pulau Buton yang 
berbentuk batuan (rock asphalt) campuran batu kapur, pasir, dan bitumen. 

15. Asbuton Olahan adalah asbuton yang sudah diolah untuk memenuhi spesifikasi tertentu. 

16. Mitra Usaha adalah produsen asbuton, serta konsultan dan/atau kontraktor di bidang jalan. 

17. Produsen adalah badan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan Republik 
Indonesia bergerak di bidang produksi asbuton, termasuk sub-kontraktor yang 
menyediakan jasa pengadaan bahan asbuton. 

18. Spesifikasi adalah bagian dari ketentuan teknis yang berupa pernyataan pasti dari 
serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur-prosedur agar persyaratan 
numerik dapat dipenuhi, dalam kaitannya dengan satuan dan nilai batas yang tepat. 

19. Sosialisasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang campuran beraspal yang 
menggunakan asbuton, baik berupa standar, pedoman, manual atau standar teknik yang 
telah dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional(BSN) dan/atau Departemen PU. 

20. Pendampingan Teknis adalah kegiatan pembinaan, bimbingan teknik, pelatihan, dan 
supervisi proses pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atau pembangunan jalan yang 
menggunakan bahan asbuton. 

21. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan memantau dan mengevaluasi rencana, program, 
dan pelaksanaan pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan yang menggunakan bahan 
asbuton. 
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BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi terkait di lingkungan 
Pemerintah seperti unit pelaksana, UPT/balai, satuan kerja, serta pemerintah daerah dan mitra 
usaha dalam mengupayakan peningkatan pemanfaatan asbuton untuk pemeliharaan dan 
pembangunan jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan pemanfaatan asbuton sebagai bahan baku dalam pembuatan jalan secara 
luas dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas jalan. 

2. Meningkatkan manfaat ekonomi dan lapangan kerja produktif dalam pemeliharaan dan 
pembangunan jalan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan tentang maksud, tujuan, dan lingkup, ketentuan 
peningkatan pemanfaatan asbuton untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan 
jalan kota, standar teknis, pembinaan teknis, pengadaan bahan, serta ketentuan sanksi. 

 

BAB III 

PENINGKATAN PEMANFAATAN ASBUTON 

Bagian Pertama 

Jalan Nasional 

 

Pasal 5 

(1) Dengan mempertimbangkan aspek kekuatan dan ketahanan jalan serta aspek 
keterlaksanaan, dan setelah mendapatkan masukan dari Badan Litbang tentang teknologi, 
pelaksanaan, standarisasi teknik, dan kajian kelayakan ekonomi pemanfaatan bahan 
asbuton, setiap akhir tahun Direktorat Jenderal menetapkan ruas-ruas jalan nasional yang 
akan memanfaatkan bahan asbuton pada kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan 
jalan tahun berikutnya, sesuai teknologi dan spesifikasi yang tersedia. 

(2) Kepala Satuan Kerja pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan nasional melaksanakan 
secara optimal pemanfaatan bahan asbuton pada ruas-ruas jalan nasional yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala Satuan Kerja pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan nasional dengan 
mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, dan keterlaksanaan dapat mengembangkan 
pemanfaatan bahan asbuton pada ruas-ruas jalan lainnya. 
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(4) Pengembangan pemanfaatan bahan asbuton pada ruas-ruas lainnya oleh Kepala Satuan 
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Bagian kedua 

Jalan Provinsi, jalan Kabupaten, Jalan Kota 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah daerah berperan aktif dalam meningkatkan pemanfaatan bahan asbuton untuk 
pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. 

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan usulan 
program stimulan bahan asbuton kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen 
pendukung yang menjelaskan rencana pemanfaatan asbuton untuk pemeliharaan dan/atau 
pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. 

(3) Direktur Jenderal setelah mempertimbangkan usulan pemerintah daerah berdasarkan 
kriteria manfaat pembangunan, tingkat urgensi, prioritas, dan ketersediaan bahan, dapat 
memberikan bantuan stimulan bahan asbuton untuk pemeliharaan dan/atau pembangunan 
jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. 

(4) Pemerintah daerah yang mendapatkan stimulan bahan sebagaimana dimaksud pada      
ayat (3) melaksanakan pemanfaatan bahan asbuton untuk pemeliharaan dan/atau 
pembangunan jalan sesuai rencana dan waktu pelaksanaan secara optimal. 

(5) Bagi pemerintah daerah yang pernah mendapatkan bantuan stimulan bahan asbuton pada 
tahun-tahun sebelumnya dapat mengusulkan kembali permintaan bantuan dengan 
mengajukan usulan program pembagian peran (role-sharing) kepada Direktur Jenderal, 
dan setelah melalui proses evaluasi pemanfaatan bahan asbuton yang telah diterima dan 
dilaksanakan oleh daerah. 

 

BAB IV 

KETENTUAN TEKNIS 

 

Pasal 7 

(1) Bahan dasar campuran beraspal terdiri atas asbuton olahan butir dan cair. 

(2) Campuran beraspal asbuton dapat dilaksanakan dengan metoda campuran panas, hangat 
atau dingin dengan peruntukan seperti dimaksud pada lampiran 1 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Asbuton butir mempunyai spesifikasi teknis dengan penetrasi dan kandungan bitumen 
tertentu seperti dimaksud pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(4) Asbuton cair terdiri atas : 

a. Bitumen asbuton murni, yaitu asbuton yang diproses dengan metode ekstraksi penuh; 
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b. Abuton modifikasi, yaitu asbuton yang diekstraksi sebagian sebagai bahan untuk 
modifikasi aspal minyak atau sebagai bahan peremaja/pelunak. 

(5) Kriteria penggunaan metoda campuran dan peralatan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(6) Spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan asbuton secara terinci mengikuti 
standar, petunjuk, dan pedoman teknis yang berlaku. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN TEKNIS 

 

Pasal 8 

(1) Dalam Rangka tata kelola pemanfaatan bahan asbuton untuk pemeliharaan dan/atau 
pembangunan jalan, menteri menyelenggarakan pembinaan teknis meliputi kegiatan 
sosialisasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan sosialisasi program peningkatan pemanfaatan asbuton untuk pemeliharaan 
dan/atau pembangunan jalan kepada UPT/balai, satuan kerja, pemerintah daerah, dan 
mitra usaha dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal. 

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program peningkatan pemanfaatan asbuton untuk 
pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan secara keseluruhan, termasuk untuk 
pengembangan jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota, dikoordinasikan oleh 
Direktur Jenderal. 

(4) Pelaksanaan pendampingan teknis kepada satuan kerja dan pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan penggunaan asbuton untuk pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan 
dikoordinasikan oleh Kepala Balitbang. 

(5) Pelaksanaan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan inklusif 
dengan melibatkan peran aktif UPT/balai, pemerintah daerah dan mitra usaha. 

(6) Bagi pemerintah daerah yang menerima bantuan stimulan bahan asbuton namun tidak 
memanfaatkan secara optimal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, 
akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan kesempatan mendapatkan lagi bantuan 
stimulan bahan asbuton. 

 

Pasal 9 

(1) Kepala Satuan Kerja pelaksana jalan nasional dan pemerintah daerah yang memperoleh 
bantuan stimulan bahan asbuton menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan bahan 
asbuton secara berkala kepada Direktur Jenderal. 

(2) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh 
Direktur Jenderal. 
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BAB V 

PENGADAAN BAHAN 

 

Pasal 10 

(1) Tata cara pengadaan bahan asbuton untuk pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan 
mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Kepala Satuan Kerja Pelaksana jalan nasional berkewajiban menyusun rencana 
pelaksanaan dan dokumen kontrak pelaksanaan secara efektif sehingga pelaksanaan 
dan/atau pembangunan jalan tidak terganggu oleh proses pengadaan bahan asbuton di 
lapangan. 

(3) Produsen asbuton berperan aktif dalam menjamin ketersediaan bahan asbuton yang 
memenuhi spesifikasi teknis dan kewajaran harga. 

(4) Dalam rangka mengendalikan ketersediaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan produsen asbuton dan mengembangkan 
sistem informasi. 

(5) Masyarakat berperan aktif dalam memantau pelaksanaan peningkatan pemanfaatan 
asbuton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan agar terselenggara secara akuntabel, 
transparan, dan partisipatif. 

 

BAB VI 

SANKSI 

 

Pasal 11 

(1) Bagi Kepala Satuan Kerja pelaksana jalan nasional yang tidak melaksanakan Peraturan 
Menteri dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi mitra usaha yang tidak melaksanakan Peraturan Menteri dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 12 

(1) Ketentuan prosedur operasi standar sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Menteri 
ini ditetapkan. 

(2) Setiap perubahan atas rencana peningkatan pemanfaatan asbuton untuk kegiatan 
pemeliharaan dan pembangunan jalan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Direktur Jenderal. 
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(3) Program peningkatan pemanfaatan asbuton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan 
dimulai secara efektif pada tahun anggaran 2007. 

 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat diketahui 
dan dilaksanakan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Desember 2006 
 
MENTERI PEKERJAAN UMUM 

 

 

DJOKO KIRMANTO 
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Lampiran I 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

Nomor  : 35/PRT/M/2006 

Tanggal : 27 Desember 2006 

 

Ketentuan Teknis Tentang Jenis Campuran, Jenis Asbuton, Kriteria Penggunaan dan Peralatan 

No. JENIS CAMPURAN JENIS ASBUTON KRITERIA PENGGUNAAN PERALATAN 

1. Campuran beraspal panas dengan 
asbuton:  

Asbuton Butir: 

 Tipe 5/20 

 Tipe 15/20 

 Tipe 15/25 

Asbuton Cair: 

 Bitumen Asbuton Murni 
(Full Ekstraksi) 

 Asbuton Modifikasi (Semi 
Ekstraksi) 

Lalu lintas Berat, yaitu: 

 Lalu lintas rencana >10 juta ESA atau 
LRH >2.000 kendaraan dan jumlah 
kendaraan truk lebih dari 15% 

 Untuk ruas-ruas jalan yang memiliki 
temperatur lapangan maksimum diatas 
60oC. 

 Alat Pencampur: 
Asphalt Mixing Plant 
(AMP) 

 Alat Penghampar: 
Asphalt Finisher 

2. Campuran beraspal hangat dengan 
asbuton butir:  

Asbuton Butir: 

 Tipe 5/20 

 Tipe 15/20 

 Tipe 15/25 

 Tipe 20/25 

 Tipe 30/25 

Lalu lintas Sedang, yaitu: 

 Lalu lintas rencana 1-10 juta ESA atau 
LRH <2.000 kendaraan dan jumlah 
kendaraan truk maksimum 15% 

 Alat Pencampur: 
Asphalt Mixing Plant 
(AMP) 

 Alat Penghampar: 
Asphalt Finisher 

3. Campuran beraspal dingin: 

 Asbuton dan Peremaja Aspal 
Emusi 

Asbuton Butir: 

 Tipe 5/20 

 Tipe 15/20 

 Tipe 15/25 

Lalu lintas Ringan, yaitu: 

 Lalu lintas rencana <1.000.000 ESA 
atau LRH <1.000 kendaraan dan 
jumlah kendaraan truk maksimum 5% 

 Alat Pencampur: Beton 
Molen atau Pan Mixer 

 Alat Penghampar: 
Asphalt Finisher atau 
manual 
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No. JENIS CAMPURAN JENIS ASBUTON KRITERIA PENGGUNAAN PERALATAN 

 Tipe 20/25 

 Tipe 30/25 

 Tidak dapat digunakan untuk Jalan 
Nasional 

  Lapis Penetrasi /macadam 
Asbuton 

Asbuton Butir: 

 Tipe 60/30 

Asbuton Butir (Olah Ditempat) 

 Lalu lintas rencana <500.000 ESA 
atau LRH <500 kendaraan dan jumlah 
kendaraan truk maksimum 5 ton 
kurang dari 5% 

 Tidak dapat digunakan untuk Jalan 
Nasional 

 Pencampuran dan 
Penghamparan 
dilakukan secara 
manual. 

  Lapis Asbuton Agregat* 
(LASBUTAG) 

Asbuton Butir: 

 Tipe 5/20 

 Tipe 15/20 

 Tipe 15/25 

 Tipe 20/25 

 Tipe 30/25 

 Lalu lintas rencana <1.000.000 ESA 
atau LRH <1.000 kendaraan dan 
jumlah kendaraan truk maksimum 5% 

 Tidak dapat digunakan untuk Jalan 
Nasional 

 Pencampuran dan 
Penghamparan 
dilakukan secara 
manual. 

Keterangan: 

Asbuton Butir T 5/20: Penetrasi bitumen 5 dmm dan kandungan bitumen 20% 

ESA: Equivalent Standard Axle (ekivalen beban sumbu kendaraan standar 8.2 ton) 

LRH: Lalu lintas Harian rata-rata 

 Optional 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Desember 2006 
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM 
 
 
 

DJOKO KIRMANTO

 


