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TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE {SOP} / PROSEDUR OPERASI BAKU
PRASARANA
{POB) PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN
PERKERETAAPIAN
MILIK NEGARA (IMO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang

a.

:

bahwa dengan ditetapkannya Peratu.an Menteri

Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar
dan Tata Cara Perawatan Prasa.ana Perkeretaapian,
Pasal 4 Ayat (2), pedoman perawatan disusun

dan tata cara

perawatan
prasarana perkeretaapian dan disahkan oleh Direktur
Jenderal;

berdasarkan standar

b. bahwa sehubungan dengan

huruf a di atas, perlu

ditetapkan Kiputusan Direktur

Jenderal
Procedure
Operating
Perkeietaapian tentang Standard
(SOP) / Prosedur Operasi Baku (POB) Perawatan Dan
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Mjlik Negara
(rMo);

Mengingat :

1.

2.

Undang

-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 4287):

Undang Undang Nomor

1 Tahun 2004

tentang
Perben-claharaan-Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang

Undang h*omor

23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56
Penj elenggaraa n Perkeretaapia n.
.5.

Tahun 2009 tentang

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara;

6. Peraturan Mente.i Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011

tentang Standar dan Tatacara Perawatan Prasarala
Perkeretaapian;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.262 Tahun
2015 tentang Penugasan Kepada Pl Kereta Api Indonesia
(Persero) untuk melaksanakan pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2015;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.263 Tahun
2015 tentang Penugasan Kepada Pl Kereta Api Indonesia
(Persero) untuk melaksanakan Perawatan Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

MenetapKan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE ISOP) /
PROSEDUR OPERASI BAXU (POBI PERAWATAN DAN
PENGOPERASIAN PRASARANA PERXERETAAPIAN MILIK
NEGARA UMO).

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertiajl
Pasal

1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini yang dimaksud

dengal:
1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana,
sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan
dan prosedur untuk penvelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik

berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian
lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rei yang terkait
dengan perjalanan kereta api.

3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan
lasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4.

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei
yang meiiputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta
api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atES dan
barvahnya yang diperuntukkan bagi lalu Iintas kereta api.
rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton
atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas
ianah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan
jalannya kereta api.

5. Jalan

6. Stasiun kereta
kereta api.

api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian

7. Fasilitas pengoperasian keleta api adalah

segala fasilitas yang diperlukan

agar kereta api dapat dioperasikan.

8,Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah

pihak

yang

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

9. Persyaratan

teknis prasarana perkeretaapian adalah ketentuan teknis

yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian.

10.

Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan
untuk memulihkan dan/atau mempertahankan keandalan prasarana
perkeretaapian agar lerap laik operasi.

berkala adalah tindakan pencegahan (preventif) dan/atau
penggantian sesuai dengan umur teknis yang terdiri dari perawatan

11. Perawatan

harian, bulanan dan tahunan.

12.

Tenaga perawatan prasarana perkeretaapian adalah tenaga yang
memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk
melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.

13. Pengoperasian prasa.ana perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian.

14.

Tenaga Pengoperasian adalah tenaga yang memenuhi krralihkasi
kompetensi aan aiUeri kewenangan untuk melaksanakan pengoperasian
prasarana perkeretaapian.

15. Barang Milik Negara adalah semua ba.ang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal
dari perolehan lainnYa Yang sah.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum
Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan dan
pengoperasian atas prasarana perkeretaapian
17. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
perkeretaapian.
18.

di

bidang

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas

dan

tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

atas perawatan dan pengoperasial prasarana- kereta api
(lnfrastiucture Maintenance and Operation/lMO) adalah biaya yang
i.rarus ditanggung oleh Pemerintah atas perawatan dan pengoperasian

19. Pembiayaan

prasarana kereta api yang menjadi aset negara.

20. Verifikasi adaiah penelitian kesesuaian antara realisasi dengan kontrak
atas pelaksanaan pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana
perkeietaapian milik negara, yang terdiri atas Vedfikasi Administrasi dan
Verifikasi Lapangan.

21. Verifikasi Lapangan adalah penelitian te.hadap prasarana perkeretaapian

berdasarkan standar dalr tata cara perawatan dan pengoperasian
prasarana perkeretaapian.

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan realisasi laporan pelaksanaan pekerjaan
perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian.
Tim Verifikasi adalah pejabat/staf yang ditunjuk/diangkat oleh Direktur
Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan verifikasi administrasi dan
verifikasi lapangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi.
BAB II
MEKANISME PERENCANAAN
Pasal 2
(

1)

penyelenggara prasarana perkeretaapian mengajukan rencana perawatan

pengoperasian prasarana perkeretaapian sesuai kebutuhan
perawatan pada taiun berjalan disertai dengan dokumen-dokumen
pendukung sesuai dengan persyaratan yarg ditetapkan oleh Direktur

dan

Jenderal Perkeretaapian.
(2)

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen:

a. Kerangka Acuan Kerja;
b.

Rencana Anggaran Biaya;

c. Analisa Harga Satuan;
d. Spesifikasi Teknis.
(3)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan kebutuhan kegiata-n darl
pembiayaan pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana
perkeretaapian sebagai biaya IMO yang tercantum dalam DIPA Direktorat
Jenderal Perkeretaapian tahun yang akan datang

RAB

TII

MEKANISME PENETAPAN PEIVYELENGGARA PERAWATAN DAN
PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Bagian Pertama
Penyelenggara Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Pasal 3

Perawatan prasarana perkeretaapian milik negara dilakukan oleh Badart
Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, baik secara. sendiri-sendiri
maupun melalui kerjasama:

(1)Penetapan penyelenggara perawatan prasarana perke.etaapian milik
negara dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)

Pelaksanaan pelelangan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaagan

di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
{3) Menteri menetapkan badan usala pemenang pelelangan umum sebagai
penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.
(4)

Dalam hal pelelanga:r umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri
menugaskan BUMN penyetenggara prasarana perkeretaapian untuk
rnelaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.

(5)

Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara

(6)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

prasarana
perkeretaapian, Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara
sarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana
perkeretaapian milik negara.

(4) dan ayat

(5)'

Bagian Kedua
Penyelenggara Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Pasal 4

melalui Menteri menugaskan BUMN penyelenggara prasarana
perkeretaapian milik negara untuk melaksanakar] pengoperasian
prasarana perkeretaapian milik negara.

(1) Pemerintah

(2)

Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara

prasarana
perkeretaapian milik negara, maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN
penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan pengoperasian
prasarana perkeretaapian milik negara.

pelaksanaan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik
(3)Penugasan
.
,r"g.o sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat
pada akhir Januari.

Bagian Ketiga
dan Pengoperasian Prasarana
Perawatan
Penetapan Penyelenggara
Perkeretaapian
Pasal 5
(1)

(2)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melakukaa proses penetapar

penyelenggara perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian'

penyelenggaraan perawatan darl
pengoperasian prasarana perkeretaapian di sampaikan kepada Menteri
i".hrrtrrg"r: oieh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk memperoleh

Hasii dari proses penetapan
persetujuan.

(3)

Menteri Perhubungan menerbitkan surat keputusan

penetapan
penyelenggara perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian'

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN
Bagian Pertama
Penetapan Kontrak
Pasal 4

{1)

Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja

dan Penyelenggara perawatan dan pengoperasian

prasarana

perkeretaapian.

perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian
m?nyelesaikan pekerjaan sejak ditandatangani Surat Perintah

Penyelenggara
{2)
' 'harus

Mulai Kerja (SPMK).

dan pengoperasian prasarana
'perkeretaapian akan dihkukan pengawasan oleh konsultan supervisi dan
Balai Teknik PerkeretaaPian.

(3) Selama pelaksanaan pekerjaan pera\Matan

'

Bagian Kedua
Perawatan Prasarana Perkeretaapian (lM)
Pasal 5

Perawatan prasarana perkeretaapian dilakukan untuk menjaga kondisi
bangunan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan
secaia berkelanjutan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya
Pasal 6

Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana disebutkan pada pasal
5 meliput :

a. Perawatan Jalan re1;
b.Perawatan Jembatan;

c.

Peralvatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas'

Pasal 7

Kegiatan Perawatan prasarana perkeretaapian dilakukan sesuai pedoman
perawatan yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan, dan
dikerjakan berdasar standar dan tata cara perawatan prasarana

perkeretaapian oleh tenaga perawatan yang telah memiliki sertiflkat
kompetensi dengan menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan
jenis prasarana perkeretaapian
Bagian Ketiga
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (lO)
Pasal 8

Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang terkait
dengan operasional prasarana perkeretaapian.
Pasal 9

Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana disebutkan pada
pasal 8 meliputi :
a.Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta apri
b.Pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran
atas;
Pengaturan langsiran;
d.Pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu
perlintasan resmi dijaga.
c.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN PEMWATAN DAN PENGOPERASIAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN
Pasal 10

Mekanisme pembayaran dilaksanakan per triwulan berdasarkan
kemajuan pekerjaan yang tercantum dalam nota tagihan yang

disampaikan oleh penyelenggara perawatan da:l pengoperasian prasarana
perkeretaapian kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja.

Pasal
(1)

11

Tim Veriiikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal

Perkeretaapian

melalukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan.
(2)

(3)

Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, yang harus
ditandatangani oleh Tim Verifikasi, Balai Teknik Perkeretaapian,
Konsultan Supervisi dan Penyelenggara perawatan dan pengoperasian
prasarana perkeretaapian.

Berita Acara Verifikasi bersifat administratil dal tidak membebaskan
Pihak yang diverifikasi untuk diaudit oleh lnstansi Pemerintah yang
belwenang.
Pasal 12

{1)

Berita Acara Hasii Verifikasi disampaikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen Satuan Ke.ja dan Direktur Prasarana Perkeretaapian oleh tim
Verifikasi.

Komitmen Satuan Kerja memeriksa kesesuaian laporan
verifikasi guna menetapkan besaran tagihan yang harus di bayarkan
kepada Penyelenggara perawatan dan pengoperasian prasarana
perkeretaapian.

(2) Pejabat Pembuat

(3)

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan verifikasi dengan
besaraa tagihan, Pejabat pembuat komitmen satuan kerja tidak
diperkenankan untuk melakukan pembayaran sampai Penyelenggaran
Perawatan dan pengoperasian prasarana menyeleseikan pekerjaan serta
pelaporannya sesuai dengan hasil verifikasi.

Komitmen Satuan Kerja menerbitkan Surat Permintaan
(SPP)
kepada Pejabat Penandatangan Surat perintah
Pembayarar

(4) Pejabat Pembuat

Membayar (PPSPM).

Surat perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) dar disampaikan kepada Kantor

(5) Pejabat Penandatangan

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kas
Negara dan selanjutnya pencairan dana IMO akan ditransfer ke rekening

(6) KPPN

Badan Usaha Penyelenggara Ptasarana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

l3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
ken.rudian hari terdapat kekeliruan dan/atau per-ubahan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di

Pada tanggal

: Jakarta
: 15 Jvl!
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DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

Pembina Utama (lv/e)
NtP. 19560507 198103'l 004

Salinan Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth:
1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian
Perhubungan;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PI.Kereta Api Indonesia (Persero).

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

LOSSEN SH

Tk.r (rv/b)
203 198103 1 001

